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Executive summary 
 
The issue of transfers of tax losses within international groups of companies is a recurring one in European 

tax law. It has given rise to some of the most important decisions of the European Court of Justice (ECJ) 

concerning national direct taxes. The topic of the thesis is in which situations companies can claim for cross-

border loss relief, and in which situations the member states has the possibility to apply recapture rules for 

deducted losses.  

 

The thesis concludes that the Danish group relief rules are disproportionate and therefore not in compliance 

with EU law, as they do not allow for deduction of final losses as companies always has the right to plead. 

Thus the proportionality assessment seems rather week in several of the ECJ’s decisions, since one could 

imagine less restrictive rules for example immediate loss deduction and later recapture if the subsidiary 

shows profits in subsequent years.  

 

Losses may be defined as final due to legal or factual circumstances, where the first mainly deals with carry-

forward possibilities in the resident state of the subsidiary, and the second mainly deals with situations where 

the subsidiary is liquidated. Thus the Court points out that according to settled law, the fact that the source 

state precludes all possibility of losses being carried forward cannot oblige the state of the parent company to 

take the losses into account. The Court has further concluded that a factual impossibility exists only, if the 

subsidiary no longer has any income in its state of residence, as even minimal income states that there is a 

possibility that the losses may be offset against future profits. Mainly losses are to be concluded as final 

when the non-resident subsidiary has exhausted the possibilities available in its state of residence having the 

losses taken into account for the accounting period concerned, for previous periods and for future periods 

either by the subsidiary itself or by a third party. The reference date of the assessment of the final losses is 

another important topic, as the ECJ neither has pointed out in which year it has to be made, or in which year 

the loss may be deducted. Thus Denmark has no guidance as to these matters, why the British rules may be 

noticed, where the assessment is made immediately after the year in which the losses has accrued, and the 

deductible in year in which it has occurred.  

 

The thesis further concludes that parts the Danish recapture rules are not in compliance with EU law, as full 

recapture taxes more than the profits of liquidation. It seems that a taxation that exceeds the losses that has 

been previously deducted is disproportionate, why the rules of ordinary recapture are in fact in compliance 

with EU law. Parts of the principles of the current ordinary recapture rules seem to be possible to transfer 

into new rules regarding recapture of deducted cross-border losses. It is in these cases important to notice 

which member state that has the tax jurisdiction for the profits of the subsidiary, which Denmark never has 

according to the Danish territoriality principle. Therefore the recapture is inextricably linked to the previous 

deduction of the loss.  
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1. Indledning 
 

 

EU-fællesskabet har de seneste år været under pres, og senest har Storbritannien truet med at ville 

trække sig fra fællesskabet, idet mange britere er af den overbevisning, at EU-retten spiller en alt for 

stor rolle i forhold til den nationale lovgivning
1
. Især britisk lovgivning har da også været prøvet 

overfor EU-Domstolen, og den bemærkelsesværdige Marks & Spencer dom, har sat målestokken 

for grænseoverskridende underskudsudnyttelse indenfor fællesskabsretten. Dommen er dog af 

skatteeksperter blevet kraftigt kritiseret grundet dens begrænsede anvendelsesområde, og der 

eksisterer til stadighed ingen klarhed på området. 

 

Den Europæiske Union er ikke desto mindre vokset de seneste år, og det indre marked er dermed 

ligeledes vokset, hvorfor det er blevet nemmere for selskaber, at etablere sig på tværs af 

landegrænser. Denne udvikling betyder, at der kan opstå tvivl om hvilken medlemsstat, der er tildelt 

beskatningsretten til de enkelte selskabers overskud, men også hvilken stat, der skal indrømme 

fradrag for underskud og tab. Hvor beskatningsretten typisk er reguleret i de enkelte 

dobbeltbeskatningsoverenskomster, er der fortsat mere tvivl på området for underskud og tab, som 

er overladt til medlemslandendes nationale lovgivning, som naturligvis altid sørger at værne om 

beskatningsgrundlaget. Sidstnævnte er underlagt de EU-retlige frihedsprincipper, hvorfor der er set 

tilfælde, hvor den nationale lovgivning ikke er forenelig med EU-rettens førnævnte principper.  

 

Der er fortsat ikke sket en fuldstændig harmonisering på området for direkte skatter indenfor det 

europæiske fællesskab, hvorfor der fortsat eksisterer betydelige forskelle mellem 

medlemslandendes skattesatser, som kan gøre det attraktivt for selskaber, at spekulere i, hvor det er 

mest gunstigt at etablere sig. Det gør, at de enkelte medlemslande ønsker at opstille værnsregler, der 

sikrer, at selskaberne ikke udnytter dette forhold. Hvornår disse værnsregler går for langt, i forhold 

til hvad der er nødvendigt, for at opfylde det endelige mål, har retspraksis endnu ikke endeligt 

klarlagt. Dette betyder, at der fortsat er stor retsusikkerhed for især selskaberne, som har været 

taberne i Domstolens afsagte domme, da det synes at virke som om, at grænseoverskridende 

underskudsudnyttelse er en praktisk umulighed. Marks & Spencer dommen samt de senere afsagte 

domme på området har således ikke bidraget med andet end forvirring og usikkerhed på området, 

og det må da også forventes, at Domstolen fortsat vil få anmodninger om at afgøre præjudicielle 

spørgsmål, indtil området er endeligt klarlagt.    

                                                 
1
 http://thinkeuropa.dk/politik/eu-skeptiske-briter-gaar-til-valg 



Grænseoverskridende underskudsudnyttelse 

 

 

Side 5 af 78 
 

 

Det er på nuværende tidspunkt heller ikke klarlagt hvorvidt de danske sambeskatningsregler er 

forenelige med EU-retten uagtet at muligheden for grænseoverskridende underskudsudnyttelse for 

selskaber, der ikke har valgt international sambeskatning, synes at være meget svær at få øje på. 

Selskaberne er på denne måde mere eller mindre overladt til sig selv i forhold til at identificere 

situationer, hvor de har krav på underskudsudnyttelse og forsøge at gøre krav herpå, idet 

lovgivningen ikke giver meget vejledning.  

 

 

1.1 Problemidentifikation 

 
 

Når et udenlandsk datterselskab har skattemæssige underskud vil spørgsmålet om, hvornår det 

danske moderselskab har krav på at kunne fradrage dette i sin skattepligtige indkomst opstå. På 

nuværende tidspunkt er det således kun muligt, hvis koncernen har tilvalgt international 

sambeskatning, men da dette valg ikke vil være gunstigt for alle koncerner, vil der sidde mange 

selskaber tilbage, som ikke har mulighed for at udnytte de udenlandske underskud som 

udgangspunkt. Med henvisning til Marks & Spencer dommen, som fastlagde et form for 

minimumskrav om, at endelige tab altid skal være mulige at fradrage hos moderselskabet, er det 

dog fortsat ikke klarlagt, hvornår et endeligt tab foreligger, og moderselskabet dermed har krav på 

at udnytte underskuddet. På denne baggrund sker der i mange tilfælde slet ikke udnyttelse af disse 

underskud, fordi selskaberne slet ikke er klar over, hvornår de har krav herpå.  

 

Danmark vil naturligvis altid søge at værne om sit beskatningsgrundlag, mens EU-retten vil 

håndhæve frihedsrettighederne, og de to grundhensyn skal søge at finde en balancegang. Danmark 

må derfor ikke opstille regler, som kan gøre det mindre gunstigt for danske selskaber at etablere 

datterselskaber i andre medlemslande, end hvis disse datterselskaber ligeledes blev etableret her i 

landet, såsom for eksempel forskellen på, at man i det ene tilfælde kan udnytte udenlandske 

selskabers underskud, mens dette ikke er tilfældet i den anden situation.  

 

I Danmark tilbyder vi således en mulighed for tilvalg af international sambeskatning, men for 

koncerner, der ikke vælger denne mulighed, vil adgangen til underskudsudnyttelse umiddelbart ikke 

være til stede, og det kan derfor diskuteres, om de danske sambeskatningsregler er i strid med EU-
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retten. Såfremt et dansk moderselskab får lov til at udnytte et udenlandsk underskud, vil den danske 

stat stå tilbage med spørgsmålet om, i hvilke tilfælde der kan ske en genbeskatning af de fratrukne 

underskud. Genbeskatningsreglerne kommer på nuværende tidspunkt som udgangspunkt kun i spil 

ved valg af international sambeskatning, men en analog anvendelse af disse er således relevant i 

forhold til opgavens problemstilling, og det er derfor også væsentligt at vurdere, om 

genbeskatningsreglerne er i strid med EU-retten.  

 

Det virker dog ikke på nuværende tidspunkt som om, at der er en lovændring på vej, hvorfor det 

fortsat er aktuelt at klarlægge muligheder og begrænsninger for selskaberne såvel om for den 

danske stat i forhold til de gældende skatteregler i forhold til EU-Domstolens afgørelser.  

 

1.2 Problemformuering 
 

 

Med udgangspunkt i ovenstående problemidentifikation kan afhandlingens hovedspørgsmål 

præsenteres således: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovenstående hovedspørgsmål vil blive forsøgt besvaret ved en række underspørgsmål, som er 

formuleret således: 

 

1. Hvorledes er de nugældende sambeskatningsregler udformet? 

2. Er de danske sambeskatningsregler EU-stridige? 

3. Hvornår foreligger et endeligt tab?  

4. Kan de nugældende danske regler om genbeskatning anvendes analogt på fradragne 

grænseoverskridende tab, og hvilke muligheder har Danmark for at indføre nye 

genbeskatningsregler i overensstemmelse med EU-retten? 

I hvilke situationer har selskaber krav på grænseoverskridende 

underskudsudnyttelse, og i hvilke situationer kan medlemslandene 

genbeskatte anvendte underskud? 
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1.3 Afgrænsning 

 
 

Afhandlingens overordnede emne udgør selskabers underskudsanvendelse. Der anlægges i 

afhandlingen en skatteretlig synsvinkel, hvorfor øvrige juridiske eller regnskabsmæssige 

problemstillinger ikke behandles.  

 

Afhandlingen vil herudover være begrænset til kun at omhandle sambeskatningsreglerne, herunder 

underskudsfremførselsreglerne, for selskaber omfattet af SEL §§ 1 og 2. Personer, fonde og 

foreninger, dødsboer og virksomheder omfattet af virksomhedsskatteloven vil ikke blive 

gennemgået. 

 

Underskudsfremførselsreglerne behandles primært ud fra et nationalt perspektiv (de danske 

sambeskatningsregler) i overensstemmelse med afhandlingens formål. Udenlandsk ret vil ikke blive 

analyseret dybdegående, dog vil EU-domme vil blive anvendt til grundlag for konklusionen i 

opgaven hvori relevant udenlandsk ret er behandlet. Den udenlandske ret vil derfor blive anvendt 

som perspektivering til dansk ret i forhold til, om målet med de danske sambeskatningsregler kunne 

være blevet nået på anden vis, end hvad der følger af den nuværende danske lovgivning på området. 

Der foretages således ikke en egentlig komparativ analyse af sambeskatningsreglerne i en række 

EU-lande, da formålet med at inddrage fremmed ret netop er, at skabe mulighed for at belyse 

problemer og løsningsmuligheder i dansk ret.  

 

Der vil herudover ikke blive belyst forhold vedrørende skyggesambeskatningsreglerne ligesom 

reglerne om tvungen international sambeskatning, de såkaldte CFC-regler, ligeledes ikke behandles. 

 

Analyseafsnittet vil udelukkende omhandle den situation, hvor et dansk moderselskab ikke har valgt 

frivillig international sambeskatning for koncernen, idet valgmuligheden gør, at situationer med et 

grænseoverskridende element ikke er i en sammenlignelig situation med en rent national situation. 

Afhandlingen vil således kun behandle international sambeskatning kort i det indledende afsnit, for 

at opnå en forståelse af regelsættet kontra reglerne om national sambeskatning, hvorefter resten af 

afhandlingen ikke vil berøre emnet. Afhandlingens analyseafsnit vil primært fokusere på 

datterselskaber, og forholdene for faste driftssteder mv. belyses dermed ikke dybdegående. 
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Analysen er udarbejdet med respekt for de tre dimensioner i international skatteret, som er intern 

(national) skatteret, dobbeltbeskatningsoverenskomstsret og EU-ret (EU-skatteret). Der afgrænses 

endvidere fra nærmere gennemgang af lovgivningsprocessen, institutionernes funktioner mv., idet 

dette befinder sig uden for dette speciales kerneområde. 

 

Der er ikke medtaget materiale fremkommet efter 1. marts 2016. 

2. Metode 
 

 

Afhandlingen vil forsøge at definere, i hvilke situationer selskaber har krav på grænseoverskridende 

underskudsudnyttelse, og herunder hvornår underskud er endeligt tabt, dvs. at udlede gældende ret. 

Dette gøres ved at tage udgangspunkt i retspraksis i form af flere af EU-Domstolens domme på 

området. Herved benyttes således den retsdogmatiske metode, idet afhandlingen vil analysere og 

fortolke den gældende retspraksis, som dommene har udviklet
2
. Den retsdogmatiske tilgang består i 

at løse konkrete juriske problemstillinger, ved at analysere gældende ret og besvare spørgsmålet ved 

hjælp af retskilder på området. Tilgangen vil derfor være at indsamle retskildestoffet, og derefter 

systematisere og beskrive de indsamlede retskilder, for afslutningsvist at fortolke det. Den 

retsdogmatiske metode er valgt for at sikre en objektiv beskrivelse og analyse af et givent system
3
.  

 

Det retsteoretiske grundlag udgør den skandinaviske realisme ud fra Alf Ross’ prognoseteori
4
. Der 

benyttes således mange retskilder for at opnå en forståelse af, hvordan reguleringen foreslår 

problematikken løst. På den baggrund skal det dog understreges, at sandhedsværdien af udsagnene i 

afhandlingen ikke vil kunne afprøves endeligt, førend afhandlingens spørgsmål forelægges en 

domstol
5
. Det betyder, at opgavens konklusion vedrørende endelige tab samt hvornår danske 

selskaber har krav på grænseoverskridende underskudsudnyttelse først vil kunne bevises korrekt 

såfremt dette forelægges en relevant domstol.  

 

Der vil til en vis grad inddrages komparative elementer i opgaven i et ønske om, at opnå en bredere 

forståelse af gældende ret dog i overensstemmelse med afhandlingens afgrænsning. Det 

komparative element i afhandlingen består af en inddragelse af regler om sambeskatning og 

                                                 
2
 Tvarnø m.fl., Retskilder & retsteorier, side 379 

3
 Tvarnø m.fl., Retskilder & retsteorier, side 28 

4
 Riis m.fl., Skriftlig jura, den juridiske fremstilling, side 106-110 

5
 Riis m.fl., Skriftlig jura, den juridiske fremstilling, side 10 
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underskudsfremførsel i andre EU-medlemslande i forbindelse med relevante EU-domme herom. 

Ved en inddragelse heraf bliver samme problem om nationale regler belyst, men med forskellige 

nuancer idet landendes nationale lovgivning aldrig er helt ens. Dette skal danne grundlag for, at der 

kan ske en sammenligning med de danske regler, således at ligheder og forskelle afdækkes, og en 

konklusion vedrørende det danske regelsæt opnås
6
. Sammenligninger med udenlandsk ret og EU-

domme vurderes desuden at være en grundlæggende forudsætning for forståelsen af EU-rettens 

fortolkning, samt dermed opgavens endelige besvarelse. 

 

Afhandlingen vil ligeledes indeholde en mindre retspolitisk overvejelse over mulige ændringer af 

de omhandlende bestemmelser i fremtiden. Disse overvejelser vurderes at kunne bidrage til at højne 

kvaliteten af afhandlingen, idet forståelsen for afhandlingens problemstillinger således opnås mere 

dybdegående. Afhandlingens afsluttende kapitler vil således være præget af en vis grad af subjektivitet, 

idet afslutningen vil udmunde i en vurdering af, om de danske sambeskatningsregler er EU-stridige, 

samt i hvilke selskaber har krav på grænseoverskridende underskudsudnyttelse. 

 

2.1 Retskilder 
 
 

Afhandlingen vil primært knytte sig til eksisterende retskilder, hvormed den overordnede metodiske 

tilgang er kvalitativ. Dette medfører deduktive slutninger, som vurderes, at øge afhandlingens 

reliabilitet. Retskilderne udgøres i forhold til selskabsskatteretten af flere love, afgørelser, vejledninger 

mv., hvori retskilderne af betydning for underskudsudnyttelse ligeledes findes. 

 

Afhandlingen er baseret på sekundærdata, det vil sige allerede eksisterende data, som er 

tilgængeligt og relevant i forhold til at kunne besvare afhandlingens hovedproblemstilling
7
. I den 

forbindelse er der brugt bøger, artikler fra faglige tidsskrifter, EU-domme og relevante love. 

Derudover er der også benyttet opslag på internettet til brug for informationssøgning. Det er 

relevant at bemærke, at såvel bøger og artikler ikke er retskilder, og derfor heller ikke anvendes som 

sådan i afhandlingen. Anvendte lærebøger og artikler fra faglige tidsskrifter udgør sekundære 

kilder. 

 

                                                 
6
 Tvarnø m.fl., Retskilder & retsteorier, side 32 

7
 Andersen, Den skinbarlige virkelighed, side 144 
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For så vidt angår dansk skatteret er de primære retskilder de danske skattelove (herunder særligt 

SEL), som således spiller en væsentlig rolle i afhandlingen. Retskilderne har dog ikke kun en 

national karakter, men ligeledes en international dimension forstået på den måde, at der ligeledes 

anvendes retspraksis i form af afsagte EU-domme, som tillægges stor retskildemæssig betydning. 

EU-Domstolens afgørelser er særdeles relevante i forhold til at besvare afhandlingens 

problemformulering. Indenfor EU-retten udgør Traktaten den primære retskilde. Det følger af 

Traktatens art. 49 og 54 et forbud mod restriktioner hhv. diskrimination, som hindrer selskaber i et 

medlemsland mod frit at etablere sig i et andet medlemsland og omvendt.  

Domstolen kan kun udtale sig om EU-retten, hvorfor endelige afgørelser af konflikter i den 

nationale lovgivning skal løses af de nationale domstole
8
. Domstolen kan indhente forslag til 

afgørelser fra generaladvokaterne, som fungerer som vejledning for Domstolen, og dermed ikke er 

bindende for den. Forslagene udgør dermed ikke retskilder men nærmere fortolkningsbidrag. 

 

Gældende ret er et udtryk for det resultat, som en Domstol ville komme frem til ved anvendelsen af 

retskilderne og retsdogmatisk analyse. Det er således et resultat af retsvidenskabelige analyser af 

juridiske problemstillinger
9
. 

 

 

2.2 Opgavens struktur 

 
 

Afhandlingen er foruden indledning, konklusion og perspektivering opbygget i 5 hoveddele. Første 

del indeholder en generel beskrivelse af de gældende danske sambeskatningsregler. Anden del 

udgør en kort beskrivelse af EU-retten herunder frihedsrettighederne og den EU-retlige test. Den 

tredje og fjerde del indeholder hver sin EU-retlige analyse af hhv. sambeskatningsreglerne og 

genbeskatningsreglerne. Det er analysernes formål, at konkludere, om de gældende danske 

sambeskatningsregler er i overensstemmelse med den frie etableringsret, hvornår selskaber har krav 

på grænseoverskridende underskudsudnyttelse og hhv. hvilke muligheder medlemslandene har i 

forhold til genbeskatning, samt om disse er i overensstemmelse med EU-retten. Afsnittet omkring 

sambeskatningsreglernes overensstemmelse med EU-retten vil endvidere indeholde en diskussion 

                                                 
8
 Tvarnø m.fl., Retskilder & retsteorier, side 250 

9
 Tvarnø m.fl., Retskilder & retsteorier, side 31 
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Problemformulering, afgrænsning og metode

Redegørelse for sambeskatningsregler EU Retten

EU Retlig analyse

Sambeskatningsregler Genbeskatningsregler

Retsvirkning

Konklusion

Perspektivering

af, hvad der forstås ved endelige tab. Analyserne vil munde ud i et afsnit omkring analysernes 

retsvirkning.  

 

Afhandlingens struktur fremgår af nedenstående figur: 

 

 

 

 

 

 

3. Sambeskatning 

 

Som altovervejende hovedregel i dansk skatteret skal hvert skatteretssubjekt opgøre sin 

skattepligtige indkomst og heraf følgende skat særskilt uanset eventuelle forbindelser til 

nærtstående skatteretssubjekter. I visse tilfælde, som udgangspunkt efter begæring af 
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skattesubjekterne selv, brydes hovedreglen dog
10

. Frivilligheden i relation til sambeskatning 

opretholdes i forhold til valget af international sambeskatning efter SEL § 31 A, men i forhold til 

den nationale sambeskatning efter § 31, bliver frivilligheden til en tvang.  

 

Sambeskatningsreglerne er ikke udtryk for en egentlig koncernbeskatning, men udgør en metode, 

hvorpå de inkluderede overskudsgivende selskaber kan udnytte underskud i underskudsgivende 

selskaber til modregning i deres positive skattepligtige indkomst.  

 

3.1 Koncernbegrebet 

 
Koncernbegrebet er væsentligt i sambeskatningsreglerne, idet det afgrænser kredsen af selskaber, 

faste driftssteder og faste ejendomme, der skal indgå i den obligatoriske nationale sambeskatning, 

og kredsen af udenlandske selskaber, faste driftssteder og faste ejendomme, der bliver omfattet i 

sambeskatningskredsen, såfremt koncernen tilvælger international sambeskatning
11

.  

 

Et selskab, en fond, en trust eller en forening m.v. udgør sammen med et eller flere datterselskaber 

en koncern. Et selskab kan kun have ét direkte moderselskab, og opfylder flere selskaber kriterierne 

oplistet herefter, er det alene det selskab som faktisk udøver den bestemmende indflydelse over 

selskabets økonomiske og driftsmæssige beslutninger, der anses for at være moderselskabet. Der er 

tale om et moderselskab jf. SEL § 31 C, stk. 2 såfremt et af følgende forhold gør sig gældende: 

 

 Selskabet besidder flertallet af stemmerettighederne i et selskab (datterselskab) 

 Selskabet er selskabsdeltager og har ret til at udnævne eller afsætte et flertal af 

medlemmerne i et andet selskabs øverste ledelsesorgan 

 Selskabet er selskabsdeltager og har ret til at udøve en bestemmende indflydelse over et 

andet selskabs driftsmæssige og finansielle ledelse på grundlag af vedtægter eller aftale 

 Selskabet er selskabsdeltager og på grundlag af aftale med andre deltagere råder over 

flertallet af stemmerettighederne i et andet selskab 

 Selskabet besidder kapitalandele i et andet selskab og udøver en bestemmende indflydelse 

over dettes driftsmæssige og finansielle ledelse 
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Der er således intet krav om, at moderselskabet ejer kapitalandele i datterselskabet, idet rådighed 

over stemmeflertal i et selskab som udgangspunkt vil betyde, at førstnævnte selskab vil blive 

betragtet som moderselskab. I modsætning hertil betyder besiddelse af stemmeflertal heller ikke 

nødvendigvis, at et selskab vil blive betragtet som moderselskab til et andet selskab, idet besiddelse 

af eventuelle stemmetunge A-aktier, har større betydning iht. koncernbegrebet end besiddelse af B-

aktier. Det er således den reelle indflydelse, der er afgørende for vurderingen af, om et selskab 

betragtes som et moderselskab. Et moderselskab i SEL § 31 C’s forstand skal ligeledes være et 

selvstændigt skattesubjekt.  

Ved opgørelsen af stemmerettigheder i datterselskabet skal der bortses fra stemmerettigheder, som 

knytter sig til kapitalandele, der besiddes af datterselskabet selv eller dets datterselskaber jf. SEL § 

31 C, stk. 6. 

 

Ved bestemmende indflydelse forstås beføjelsen til at styre et datterselskabs økonomiske og 

driftsmæssige beslutninger jf. SEL § 31 C, stk. 2. Det er således udøvelsen og ikke blot besiddelsen, 

der er det væsentlige. Bestemmende indflydelse i forhold til et datterselskab foreligger, når 

moderselskabet direkte eller indirekte gennem et datterselskab ejer mere end halvdelen af 

stemmerettighederne i det pågældende selskab, medmindre det i særlige tilfælde klart kan påvises, 

at et sådant ejerforhold ikke udgør bestemmende indflydelse jf. SEL § 31 C, stk. 3. Der gælder 

således en slags formodningsregel, som kun kan brydes, hvis det modsatte klart påvises.  

 

Et selskab, der tages under konkursbehandling, skal holdes ude af sambeskatningen fra og med det 

indkomstår, hvor konkursdekretet afsiges jf. SEL § 31 C, stk. 8. Det konkursramte selskab træder 

således helt automatik ud af sambeskatningen med virkning fra indkomstårets begyndelse i det 

indkomstår, hvor konkursdekretet afsiges, hvorefter det behandles for sig selv efter reglerne i 

konkursskatteloven
12

. 

 

Såfremt der ikke har været koncernforbindelse i hele indkomståret medregnes alene den del af 

indkomsten, som hidrører den del af indkomståret, hvori der har bestået en koncernforbindelse ved 

opgørelse af sambeskatningsindkomsten jf. SEL § 31 C, stk. 5. 
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3.2 Tvungen national sambeskatning 

 
I Danmark skal hjemmehørende koncernforbundne selskaber indgå i den obligatoriske nationale 

sambeskatning jf. SEL § 31 stk. 1. Vigtigst af de omfattede skattesubjekter er naturligvis aktie- og 

anpartsselskaber, men herudover kan som eksempler også nævnes sparekasser, DSB og selskaber 

med fast driftssted i Danmark jf. SEL § 2 stk. 1 litra b. Udenlandske registrerede selskaber med 

ledelsens sæde i Danmark skal tillige indgå i den danske nationale sambeskatning jf. L 121 

(2004/05-2).  

 

I koncernen skal udpeges et administrationsselskab, som typisk vil være det øverste moderselskab, 

der er hjemmehørende i Danmark og indgår i sambeskatningen jf. SEL § 31 stk. 6, 1. pkt. Det er 

administrationsselskabet, der forestår indbetalingen af den samlede indkomstskat for 

sambeskatningskredsen inkl. restskat, tillæg og renter
13

. Det er ligeledes forpligtet til ved hvert 

indkomstår at afgive en redegørelse for koncernens sammensætning efter SEL § 31 C samt 

ændringer heri jf. sambeskatningsbekendtgørelsens § 6 stk. 1.  

 

Administrationsselskabet og sambeskattede selskaber, hvor kapitalandelene ved indkomstårets 

udløb er ejet direkte eller indirekte af det ultimative moderselskab efter SEL § 31 C, hæfter 

solidarisk sammen med administrationsselskabet for den del af indkomstskatten, acontoskatten og 

restskatten inkl. tillæg og renter, der vedrører den forholdsmæssige del af den samlede indkomst, 

som kan henføres til det pågældende selskab jf. SEL § 31 C, stk. 6, 10. pkt.  

Udtræder et selskab af sambeskatningen, hæfter det fortsat fra tidspunktet for udtrædelse, dog kun 

for den del af indkomstskatten mv., der vedrører den del af indkomsten, som kan henføres til 

selskabet, medmindre den samme aktionærkreds jf. KSL § 4 stk. 2, fortsat direkte eller indirekte 

råder over mere end halvdelen af stemmerettighederne efter selskabets udtræden jf. SEL § 31, stk. 

6, 14. pkt.
14

. 

 

Det er endvidere et krav efter SEL § 31, stk. 7, at alle selskaber i sambeskatningen har samme 

indkomstår som administrationsselskabet, uanset deres regnskabsår efter regnskabsretlige regler. 

Har et selskab ikke samme indkomstår, vil der ske omlægning heraf, således at det følger 
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administrationsselskabet. Det er en forudsætning, at omlægningen tilrettelægges således, at alle 

indkomstperioder kommer til beskatning, og intet indkomstår overspringes eller dubleres 
15

. 

 

 

3.2.1 Territorialprincippet 

 
Efter de nugældende sambeskatningsregler gælder som udgangspunkt et 

territorialbeskatningsprincip. Princippet betyder, at alle danske selskaber, udenlandske selskabers 

faste driftssteder samt faste ejendomme beliggende i Danmark indgår i den obligatoriske nationale 

sambeskatning.  

Det betyder modsætningsvist, at danske selskabers datterselskaber, faste driftssteder og ejendomme 

beliggende i udlandet ikke er underlagt dansk beskatning og herudover ligeledes, at deres eventuelle 

underskud ikke kan udnyttes til modregning i overskud. Disse enheder er i stedet underlagt national 

beskatning i det land de er beliggende, og derfor kan underskuddene kun udnyttes, såfremt 

værtslandets skatteregler tillader dette.  

 

Ved valg af international sambeskatning efter SEL § 31 A gælder territorialprincippet naturligvis 

ikke jf. nærmere senere herom, ligesom det heller ikke finder anvendelse i situationer, hvor 

Danmark har indgået dobbeltbeskatningsoverenskomster (herefter DBO’er) hvorefter vi får tildelt 

beskatningsretten, da den således ellers helt ville kunne undgås. 

 

 

3.2.2 Opgørelse af sambeskatningsindkomsten 

 
Sambeskatningsindkomsten består af summen af den skattepligtige indkomst for hvert selskab 

omfattet af sambeskatningen opgjort efter dansk skattelovgivning med de undtagelser, der gælder 

for sambeskattede selskaber jf. SEL § 31 stk. 2, 1. pkt. Det er hele indkomsten fra det enkelte 

sambeskattede selskab, der indgår i sambeskatningsindkomsten uanset moderselskabets ejerandel i 

det pågældende datterselskab
16

. 
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Administrationsselskabet er ved udnyttelse af underskud i danske selskaber og faste driftssteder af 

udenlandske selskaber, forpligtet til, at betale de underskudsgivende selskaber et beløb svarende til 

skatteværdien af det udnyttede underskud jf. SEL § 30. Overskudsgivende sambeskatningsselskaber 

og faste driftssteder, hvis indkomstskat betales af administrationsselskabet, eller som udnytter 

underskud i danske selskaber eller faste driftssteder, er ligeledes forpligtet til, at betale 

administrationsselskabet et beløb svarende til den indkomstskat, som selskabet skulle have betalt, 

hvis dette ikke var indgået i sambeskatningen jf. SEL § 31, stk. 8, 2. og 5. pkt.   

 

 

3.2.3 Underskudsudnyttelse indenfor sambeskatningen 

 

En af de væsentligste fordele ved sambeskatning er som tidligere nævnt, at underskud kan 

modregnes i overskud hos de øvrige sambeskattede selskaber
17

. I den nationale sambeskatning kan 

selskabet opnå denne fordel med det samme, idet underskud kan modregnes i indeværende 

indkomstår. Over- og underskud indenfor sambeskatningen fordeles efter en prioriteret 

rækkefølge
18

: 

1. Selskabets egne underskud før og under sambeskatningen (ældste underskud først) 

2. Underskud for det pågældende indkomstår fordeles mellem de sambeskattede selskaber 

3. Tidligere års sambeskatningsunderskud fremføres (ældste underskud først) 

 

Er sambeskatningsindkomsten herefter positiv, fordeles overskuddet forholdsmæssigt mellem de 

overskudsgivende selskaber. Er sambeskatningsindkomsten negativ fordeles underskuddet 

forholdsmæssigt mellem de underskudsgivende selskaber og fremføres hos de pågældende til 

modregning i efterfølgende indkomstår
19

.  

 

Underskud opstået før sambeskatningen benævnes særunderskud, og kan kun modregnes i overskud 

i det pågældende selskab. Underskud vedrørende tidligere indkomstår kan således kun modregnes i 

overskud hos et andet selskab, såfremt underskuddet er opstået i et indkomstår, hvor de pågældende 

selskaber har været sambeskattet, og hvor sambeskatningen ikke efterfølgende har været afbrudt.  
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Selskaber kan altid modregne underskud på et reguleret beløb på op til 7,5 mio. kr. i positiv 

skattepligtig indkomst jf. SEL § 12. Resterende underskud kan højst nedbringe den resterende 

indkomst med 60 %. Underskuddene kan fremføres i ubegrænset tid
20

. 

 

Et uudnyttet underskud fortabes, hvis et sambeskattet selskab ophører ved en almindelig likvidation 

eller ved opløsning ved betalingserklæring, hvilket ligeledes er tilfældet ved en skattepligtig fusion 

eller spaltning. Et uudnyttet underskud kan senest anvendes i sambeskatningen for ophørsåret. Det 

er uden betydning, om underskuddet anvendes i likvidationsfortjenesten i det likviderede selskab, 

eller om det anvendes i overskud fra andre selskaber i sambeskatningen. 

 

Et koncernselskab kan ikke modregne et underskud i et andet koncernselskab via sambeskatning, 

hvis samme underskud efter udenlandske sambeskatningsregler kan modregnes i det udenlandske 

moderselskab skattepligtige indkomst jf. LL § 5 G.  

 

 

3.3 Frivillig international sambeskatning  

 
International sambeskatning er en valgfri sambeskatningsordning, hvor den nationale 

sambeskatningskreds udvides med alle koncernens udenlandske selskaber, faste driftssteder og faste 

ejendomme. Med udenlandske selskaber forstås selskaber og foreninger, i hvilke ingen af 

deltagerne hæfter personligt for selskabets forpligtelser, og som fordeler overskuddet i henhold til 

deltagernes indskudte kapital. Denne begrebsfastlæggelse svarer til den, der anvendes ved vurdering 

af, om et selskab omfattes af SEL § 1, stk. 1, nr. 2. International sambeskatning kan dog også 

vælges, selvom der ikke eksisterer national sambeskatning, der kan udvides jf. SEL § 31 A stk. 1, 4. 

pkt., idet det er tilstrækkeligt, at der i koncernen indgår ét enkelt dansk selskab, fast driftssted eller 

fast ejendom.  

Den internationale sambeskatning omfatter således både underliggende selskaber, som de danske 

selskaber har bestemmende indflydelse over samt overliggende selskaber, som udøver 

bestemmende indflydelse over de danske selskaber. Det er dog kun koncernforbundne selskaber jf. 

koncernbegrebet i SEL § 31 C, der omfattes af sambeskatningsreglerne.  
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Det er det ultimative moderselskab, der bliver administrationsselskabet såfremt dette er beliggende i 

Danmark eller har et fast driftssted i Danmark jf. SEL § 31 A, stk. 4, 1. pkt. Det øverste danske 

moderselskab udpeges som administrationsselskab såfremt ingen af de førnævnte forudsætninger 

opfyldes. Findes der ikke et sådanne udpeges et søsterselskab som administrationsselskab. 

Administrationsselskabet og det ultimative moderselskab (som vil være det samme hvis det 

ultimative moderselskab er dansk) hæfter solidarisk for den samlede indkomstskat mv. af indkomst 

optjent ved erhvervsvirksomhed uden for dansk territorium samt eventuelle genbeskatningssaldi. 

Hæftelsen omfatter dog ikke indkomstskat af den indkomst, som ville være omfatter af national 

sambeskatning
21

.   

 

Valget af international sambeskatning skal træffes senest i forbindelse med rettidig indgivelse af 

selvangivelse for det første indkomstår, hvor international sambeskatning er valgt. Angives valget 

ikke eller indsendes selvangivelsen ikke rettidigt, anses international sambeskatning for ikke at 

være valgt jf. SEL § 31 A, stk. 3. Ved valget gælder det, at der som udgangspunkt er en 10-årig 

bindingsperiode hvori sambeskatningen skal opretholdes. Ved udløbet heraf, kan der tilvælges 

international sambeskatning for en ny 10-årig periode. Bindingsperioden påhviler det ultimative 

moderselskab, og den fastholdes uanset hvad der sker i koncernen i øvrigt. Det betyder, at 

bindingsperioden fastholdes, uanset at koncernen mindskes eller øges. Reglen er indført for at 

undgå, at selskaber kan ind- og udtræde af den internationale sambeskatning, som de har lyst, og 

dermed udnytte underskud til modregning af positiv skattepligtig indkomst i Danmark, mens der i 

år med overskud i udenlandske enheder ikke vælges international sambeskatning.  

 

 

3.3.1 Globalpuljeprincippet 

 

Der gælder indenfor den internationale sambeskatning et alt-eller-intet-princip forstået på den måde, 

at vælges international sambeskatning, vil det omfatte samtlige koncernforbundne udenlandske 

selskaber mv., således at der ikke er en valgfrihed i forhold til, om nogle selskaber ønskes at holdes 

uden for den internationale sambeskatning. Dette princip er benævnt globalpuljeprincippet. 
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Globalpuljeprincippet er indført for at hindre cherry picking, for at opnå en form for ligestilling 

overfor obligatorisk national sambeskatning, idet kredsen af selskaber, der indgår i henholdsvis den 

nationale og internationale sambeskatning, er defineret på samme måde jf. ovenstående nævnt. 

 

 

3.3.2 Opgørelse af sambeskatningsindkomsten og 

underskudsudnyttelse 

 

Den internationale sambeskatning bygger ligesom den nationale sambeskatning på et princip om, at 

de enkelte skattepligtige indkomster puljes og til sammen udgør sambeskatningsindkomsten idet 

SEL § 31 tilsvarende finder anvendelse ved valg af international sambeskatning med de tilføjelser 

og undtagelser, der følger af SEL § 31 A, stk. 2-14. Moderselskabet skal medregne det udenlandske 

datterselskabs indkomst efter danske skatteregler, samtidig med, at det udenlandske selskab fortsat 

betaler selskabsskat i den stat, hvori det er beliggende. For at undgå, at selskabet bliver 

dobbeltbeskattet, kan der fradrages et beløb svarende til den udenlandske betalte skat (almindelig 

credit) jf. LL § 33, stk. 5. Fradraget kan dog ikke overstige den del af den danske skat, der 

forholdsmæssigt falder på den udenlandske beskattede indkomst i forhold til den samlede 

sambeskatningsindkomst.  

 

Der gælder særlige regler vedrørende underskud i udenlandske selskaber mv., idet underskud heri i 

indkomstperioder forud for etablering af sambeskatningen ikke kan fradrages i senere overskud. 

Ligeledes gælder det, at der ved afbrydelse af den internationale sambeskatning bortfalder 

muligheden for, at fremføre uudnyttede underskud vedrørende det pågældende udenlandske selskab 

mv. af koncernen til modregning i den danske sambeskatningsindkomst for indkomstår efter 

sambeskatningens ophør
22

.  

Ved en løbende udnyttelse af underskud i udenlandske selskaber skal det udnyttende danske selskab 

forpligte sig til betaling til administrationsselskabet af et beløb svarende til skatteværdien af det 

udnyttede undersku, jf. SEL § 31 A, tk. 6, 1. pkt. Administrationsselskabet er således gjort til 

skattesubjekt for eventuelle genbeskatningsbeløb, jf. nærmere i afsnit 3.3.3. 
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Regelsættet omkring international sambeskatning er således komplekst og omfangsrigt, og det er 

derfor individuelt, om det vil være et gunstigt valg for en koncern at tilvælge eller ej. Det er således 

ikke muligt, at opstille en decideret beslutningsmodel, da det vil være individuelt for en koncern, 

om international sambeskatning er en fordel eller ej, men det er klart, at det er noget der bør 

overvejes i hver enkelt situation.  En af de store fordele ved tilvalget vil dog naturligvis være den 

mulige underskudsudnyttelse hos udenlandske selskaber mv. Har eller får koncernselskaberne dog 

overskud, og er disse beliggende i lande, med en lavere selskabsskatteprocent end i Danmark, vil 

tilvalget af international sambeskatning dog betyde en øget skattebetaling, idet beskatningen af de 

udenlandske selskaber mv. vil blive underlagt dansk selskabsbeskatning. Herudover er 

bindingsperioden en væsentlig faktor at overveje ved valget af international sambeskatning samt 

den store administrative byrde, idet der skal udarbejdes skatteregnskaber for de udenlandske 

selskaber både efter dansk og national lovgivning i de enkelte lande. 

 

 

3.3.3 Genbeskatningsreglerne 

 

Det overordnede formål med genbeskatningsreglerne er at sikre at international sambeskatning først 

og fremmest kommer til at virke som en skattekredit, når udenlandske selskaber, faste driftssteder 

eller faste ejendomme eksempelvis i en etableringsfase giver underskud. De tidligere fratrukne 

underskud skal således indtægtsføres i takt med, at der senere kommer udenlandske overskud
23

. De 

særlige genbeskatningsregler i SEL § 31 A skal sikre, at genbeskatning ikke kan undgås ved ophør 

af international sambeskatning eller ved frasalg af udenlandske aktiviteter, inden datterselskabet 

begynder at give overskud. Værnsreglerne er således udelukkende relevante i internationale 

tilfælde, idet sådanne situationer aldrig kan opstå indenfor den nationale sambeskatning. 

 

Ordinær genbeskatning opstår ved udløb af den 10-årige bindingsperiode eller ved en afbrydelse af 

koncernforbindelse hvis et udenlandsk selskab eksempelvis frasælges jf. SEL § 31 A, sk. 10. 

Ordinær genbeskatning indebærer, at administrationsselskabets indkomst forhøjes i det indkomstår 

hvori sambeskatningen ophører, med et beløb svarende til den fortjeneste (likvidationsfortjeneste), 

som det udenlandske selskab mv. ville have opnået ved ophør af virksomheden og salg til 

handelsværdi af aktiver og passiver i selskabet. Dog kan den ordinære genbeskatning højst udgøre 
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en værdi svarende til genbeskatningssaldoen divideret med den aktuelle selskabsskatteprocent jf. 

SEL § 17, stk. 1. Det betyder dermed, at den fiktive likvidationsavance skal kunne rummes i 

genbeskatningssaldoen. 

 

Genbeskatningssaldoen opgøres for hvert enkelt land, og udgør skatteværdien af de underskud, som 

de udenlandske selskaber mv. samlet har haft i sambeskatningsperioderne, som er fradraget i 

indkomst hos andre selskaber mv., og som ikke modsvares af skatteværdien af senere års overskud 

fratrukket creditlempelse, samt skatteværdien af ordinær genbeskatning
24

. 

Netop det forhold at genbeskatningssaldoen opgøres til skatteværdien sikrer, at den værdi, som 

underskuddet er fratrukket med, kommer til fuld genbeskatning, efterhånden som selskaberne mv. i 

det land, hvori genbeskatningssaldoen føres, giver overskud, som indebærer reelle skattebetalinger 

til Danmark.  

 

Fuld genbeskatning opstår hvis bindingsperioden frivilligt afbrydes af det ultimative moderselskab, 

og medfører fuld genbeskatning af alle genbeskatningssaldi i koncernen jf. SEL § 21 A, stk. 11. 

Fuld genbeskatning finder således anvendelse, når den 10-årige bindingsperiode afbrydes, og det 

betyder, at administrationsselskabets indkomst i ophørsåret forhøjes med alle genbeskatningssaldi 

divideret med den aktuelle selskabsskatteprocent jf. SEL § 17 stk. 1 samt en eventuel 

genbeskatningssaldo efter LL § 33 D. Fuld genbeskatning bevirker dermed, at indkomsten i 

administrationsselskabet forhøjes med tidligere udnyttede underskud, som ikke er genbeskattet, hvorved 

genbeskatningssaldiene herefter vil være udlignet. Det ses heraf, at fuld genbeskatning altid vil være lig 

med eller højere end ordinær genbeskatning, da ordinær genbeskatning ikke har nogen henvisning til LL 

§ 33 D. 

 

Det følger af SEL § 31 A, stk. 12, at hvis en koncern vælger international sambeskatning, og et eller 

flere faste driftssteder er beliggende i et land, med hvem Danmark har en eksemptionsaftale, 

betyder det, at genbeskatningsreglerne i LL § 33 D i stedet finder anvendelse. Det er på nuværende 

tidspunkt kun ganske få stater Danmark endnu ikke har indgået credit-overenskomster med, og 

herudover kan LL § 33 om ordinær creditlempelse altid vælges i stedet for eksemptionslempelse 

efter en DBO, og et sådant valg indebærer en udelukkelse af anvendelsen af LL § 33 D
25

. 

Formålet med reglen er at imødegå udnyttelse af eksemptionsmetoden, idet et selskab med et fast 

driftssted i et eksemptionsland, hvis reglen ikke var indført, ville kunne fratrække underskud i det 
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faste driftssted og, hvis det senere gav overskud, anvende eksemptionsmetoden, hvorved det faste 

driftssteds overskud ikke ville medføre en aktuel skat i Danmark. 

Reglen indebærer, at har et selskab ved opgørelsen af sin skattepligtige indkomst foretaget fradrag 

for underskud i et fast driftssted, skal der i det efterfølgende indkomstår, (i) hvor der er overskud 

heraf, eller (ii) hvor det faste driftssted eller en del heraf afhændes eller ophører, ske genbeskatning 

af et beløb svarende til det tidligere fradragne underskud. Der skal dog højst medregnes et beløb 

svarende til overskud eller fortjeneste i det faste driftssted, som medregnes ved indkomstopgørelen 

eller skatteberegningen for samme indkomstår. 

En genbeskatningssaldo bevares, indtil den er nulstilet. Hvis genbeskatningssaldoen er positiv på 

tidspunktet for afhændelsen eller ophøret af det faste driftssted, kommer den resterende 

genbeskatningssaldo dog om udgangspunkt ikke til beskatning
26

.  

 

3.4 Delkonklusion 

 

Sambeskatningsreglerne udgør en metode, hvorpå de inkluderede overskudsgivende selskaber kan 

udnytte underskud i underskudsgivende selskaber.  

Et selskab udgør sammen med et eller flere datterselskaber en koncern jf. SEL § 31 C. Her er det 

især flertallet af stemmerettigheder og udøvelsen af bestemmende indflydelse, der er væsentlig at 

bemærke.  

I Danmark skal hjemmehørende koncernforbundne selskaber indgå i en tvungen national 

sambeskatning f. SEL § 31, stk. 1. Der gælder et territorialbeskatningsprincip, som betyder, at alle 

danske selskaber, udenlandske selskabers faste driftssteder og faste ejendomme beliggende i 

Danmark indgår i den obligatoriske nationale sambeskatning, modsat indgår danske selskabers 

udenlandske datterselskaber mv. ikke i sambeskatningen.  

Sambeskatningsindkomsten består af summen af den skattepligtige indkomst for hvert selskab 

omfattet af sambeskatningen opgjort efter dansk skattelovgivning jf. SEL § 31 stk. 2,1. pkt. 

Administrationsselskabet er ved udnyttelse af underskud forpligtet til, at betale de 

underskudsgivende selskaber et beløb svarende til skatteværdien af det udnyttede underskud jf. SEL 

§ 30. Underskudsudnyttelsen sker efter en prioriteret rækkefølge, hvoraf det altid er selskabets egne 

underskud før og under sambeskatning, der anvendes først. 
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International sambeskatning er en valgfri mulighed, hvor den nationale sambeskatningskreds 

udvides med samtlige koncernens udenlandske selskaber, faste driftssteder og faste ejendomme. 

Sambeskatningsindkomsten opgøres på samme måde som under den nationale sambeskatning.  

Ved valget af international sambeskatning indtræder der en 10-årig bindingsperiode, hvori 

sambeskatningen skal opretholdes. Ved udløbet heraf kan der vælges international sambeskatning 

for en ny 10-årig periode, hvorefter der, hvis dette ikke vælges, vil ske en ordinær genbeskatning jf. 

SEL § 31 A, stk. 10. Det betyder, at administrationsselskabets indkomst forhøjes i det indkomstår 

hvor sambeskatningen ophører med et beløb svarende til den fiktive likvidationsfortjeneste, om det 

udenlandske selskab ville have opnået ved ophør af virksomheden, dog højst en værdi svarende til 

genbeskatningssaldoen divideret med den aktuelle selskabsskatteprocent.  

Genbeskatningssaldoen opgøres for hvert enkelt land, og udgør skatteværdien af de underskud, som 

de udenlandske selskaber samlet har haft i sambeskatningsperioden, som er fradraget i indkomst 

hos andre selskaber. 

Hvis bindingsperioden afbrydes indtræder fuld genbeskatning jf. SEL § 31 A stk. 11, som betyder, 

at administrationsselskabets indkomst forhøjes med alle genbeskatningssaldi divideret med den 

aktuelle selskabsskatteprocent.   

 

4. EU-retten 

 

Igennem de seneste år har EU-retten fået en større betydning indenfor de direkte skatter i hele 

Europa, og herunder naturligvis Danmark. Som et EU-medlemsland er Danmark nemlig forpligtet 

til, at overholde de EU-retlige forpligtelser indenfor bl.a. skatteretten
27

.  

EU-retten er baseret på traktater, som er karakteriseret ved, at det ikke overlades til 

medlemsstaterne selv at bestemme, hvordan traktaterne skal implementeres i den nationale 

skatteret. I stedet skal traktaterne udfyldes ved, at medlemsstaterne vedtager sekundære retsakter, 

og herigennem tilnærmer sig den harmonisering af den nationale skatteret, således at det indre 

marked sikres. EU-retten stiller krav til medlemsstaternes implementeringer, og medlemsstaterne 

har derfor i kraft af deres medlemskab, givet EU’s institutioner ret til at lovgive på visse områder. 

På den måde bliver medlemsstaternes nationale ret en blanding af implementerede EU traktater og 
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national lovgivning. Medlemsstaternes nationale skattelovgivning kan derfor siges, at være sat 

under et markant EU-retligt pres
28

.  

 

EU har endnu ikke harmoniseret reglerne om sambeskatning og kræver således af staterne, at de har 

regler om sambeskatning. Men hvis en stat har sambeskatningsregler, kræves det samtidig, at disse 

overholder EU-rettens krav, herunder respektere etableringsfriheden. 

 

EU-domstolen, som er den øverste dømmende myndighed i EU, har tillagt sig en særlig hård linje 

overfor især etableringsretten, tjenesteydelsernes fri bevægelighed og kapitalens frie bevægelighed, 

hvilket har betydet, at mange nationale skatteregler har lidt en hård skæbne ved prøvelse for 

domstolen. Årsagen hertil er det særlige forrangsprincip, som EU-rettens retskilder tillægges
29

, som 

sikrer, at frihedsrettighederne overholdes. Som en introduktion til afhandlingens retsdogmatiske 

analyser beskrives i nærværende afsnit således de principper, som anvendes i den EU-retlige 

analyse. 

 

 

4.1 Den EU-retlige test 

 

Når det skal vurderes om en national regel er EU-stridig, følger det af Domstolens praksis, at der 

skal gennemgås 4 steps i den såkaldte EU-retlige test. Således skal det for det første vurderes, 

hvilken frihedsrettighed, der er relevant i det pågældende tilfælde, dernæst om den nationale regel 

udgør en hindring for udøvelsen af den førnævnte frihedsrettighed (enten diskriminerende eller 

restriktiv), herefter om hindringen kan retfærdiggøres og slutteligt om hindringen er proportional. 

Efter Domstolens praksis er det ved afgørelsen af, om en regel er i overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet afgørende, om den forfølger et lovligt formål, og at de midler, der 

bringes i anvendelse, er egnede til at virkeliggøre det tilstræbte mål og ikke går ud over, hvad der er 

nødvendigt for at virkeliggøre dette
30

.  

Opbygningen af testen er vist i følgende figur: 
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Figur 2; Den EU-retlige test
31

 

 

 

 

4.2 Frihedsrettighederne iht. TEUF 

 
EU-rettens overordnede formål er at sikre, at alle grænseoverskridende transaktioner forbliver 

neutrale. Det vil sige, at transaktioner, som en person eller et selskab foretager, som involverer en 

eller flere stater, som ikke er personens/selskabets hjemland, ikke må opleves mere eller mindre 

fordelagtigt, end hvis transaktionen var foretaget i hjemlandet
32

. Dette formål kan være besværligt 

for de enkelte medlemslande at håndtere, idet ønsket om en mindre besværlighed ved 

grænseoverskridende transaktioner står i kontrast til medlemslandenes ønske om ikke at 

underminere det nationale skattegrundlag.  

 

Til at sikre, at skatteyderne har lige vilkår har adgang til markederne i de øvrige medlemsstater i 

EU, og dermed sikre et velfungerende indre marked, findes de traktatfæstede frihedsrettigheder.  

De grundlæggende frihedsrettigheder udgør den fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, 

personer (arbejdskraft og etablering) samt kapital. Herudover kommer ligeledes unionsborgerskabet 

i art. 20-25, som giver de enkelte unionsborgere ret til at færdes og opholde sig på 

medlemsstaternes område, selvom borgeren ikke udøver økonomisk aktivitet.  
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Reglerne om varernes fri bevægelighed findes i Traktatens artikel 34, og omfatter produkter, hvis 

værdi kan måles i penge, og som i sig selv kan være genstand for omsætning, såfremt varen har 

konkrete fysiske kendetegn
33

.  

 

Reglerne om arbejdskraftens fri bevægelighed findes i Traktatens artikel 45, og omfatter personer, 

der udøver deres ret til fri bevægelighed af arbejdsmæssige årsager. Dette kan således både være 

personer, der flytter til et andet EU-land for at lede efter arbejde, personer, der arbejder i et andet 

EU-land eller personer, der vender tilbage til deres hjemland efter at have arbejdet i udlandet
34

. 

 

Reglerne om etableringsretten findes i Traktatens artikel 43 og 48, hvor artikel 43 sikrer fysiske 

personers ret til at etablere virksomhed på i andre medlemsstater, mens artikel 48 sikrer den samme 

ret for juridiske personer. Beskyttelsen af etableringsretten omfatter såvel selve etableringen som 

udøvelsen af virksomhed efter etableringen
35

. Det vil altså sige, retten til på en stabil og vedvarende 

måde, at kunne deltage i det økonomiske liv i en medlemsstat. For at reglerne om etableringsretten 

finder anvendelse, er det et krav, at den fysiske og/eller juridiske person har en vedvarende 

tilknytning til den anden medlemsstat
36

. Herudover fortolkes bestemmelsen vidt og anvendes i 

skatteretligt henseende bl.a. i forbindelse med koncernskatteretlige regler, hvilket vil sige, at der er 

indeholdt et kontolkrav
37

. 

 

Tjenesteydelsernes fri bevægelighed behandles i Traktatens artikel 56, og omfatter ydelser, der 

normalt udføres mod betaling, og omfatter bl.a. virksomhed af industriel, handelsmæssig eller 

håndværksmæssig karakter sat liberal erhvervsvirksomhed
38

. 

 

Reglerne om kapitalens fri bevægelighed findes i Traktatens artikel 63, og omfatter bl.a. direkte 

investeringer, investeringer i fast ejendom, investeringer i værdipapirer, arv mv. Reglerne bliver i 

skatteretligt henseende bl.a. anvendt i forhold til udbyttebeskatning af porteføljeaktionærer. 

Kapitalens fri bevægelighed gælder modsat de øvrige frihedsrettigheder i forhold til alle lande, dvs. 

både EU- og 3. lande
39

. 
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Fastlæggelsen af den relevante frihedsrettighed kan være vanskelig, idet udøvelsen af én 

frihedsrettighed ikke udelukker udøvelsen af en anden samtidig. EU-domstolen har tidligere løst 

disse situationer med et vist forrangsprincip til etableringsretten. Nyere praksis har dog vist, at der 

kan anvendes flere frihedsrettigheder samtidigt, herunder eksempelvis etableringsfriheden og 

kapitalens fri bevægelighed
40

. 

 

 

4.3 Oprindelsesstats- og værtsstatsperspektiv 

 
Der kan i grænseoverskridende situationer anlægges enten et oprindelsesstatsperspektiv eller et 

værtsstatsperspektiv afhængig af den pågældende situation.  

 

I oprindelsesstatssituationer vurderes det, om en hjemmehørende skatteyder forskelsbehandles alt 

efter om skatteyderen udøver en frihedsrettighed i en anden medlemsstat, sammenlignet med hvis 

selvsamme aktivitet blev udøvet i skatteyderens hjemland
41

.  Oprindelsesstaten kan frit fastsætte 

betingelserne og niveauet for beskatning af forskellige etableringsformer, der anvendes af 

hjemmehørende selskaber, som udøver virksomhed i en anden medlemsstat under forbehold af, at 

de behandles på en måde, som ikke er diskriminerende i forhold til sammenlignelige indenlandske 

etableringsformer
42

. 

 

I værtsstatssituationer vurderes det, om en ikke-hjemmehørende skatteyder, der ønsker at udøve en 

frihedsrettighed i medlemsstaten (værtsstaten), forskelsbehandles i forhold til en skatteyder, der 

allerede er hjemmehørende i værtsstaten og ønsker at udøve samme aktivitet heri
43

. I disse 

situationer kan værtsstaten således ikke opstille regler, hvorefter skatteyderen behandles dårligere, 

end den behandler hjemmehørende skatteydere. 
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5. EU-retlig analyse af de danske sambeskatningsregler  
 

 

Ved udformningen af de nugældende danske sambeskatningsregler har EU-rettens krav hertil 

utvivlsomt spillet en stor rolle. Hensynet til overholdelse af EU-retten havde således en central 

plads i bemærkningerne til det nedsatte lovforslag, mens det på den anden side fra lovgivers side, 

synes vigtigt at lukke et påstået skattehul, idet regeringen valgte at bortse helt fra disse 

bemærkninger samt valgte at indføre reglerne kort tid inden Domstolen afsagde sin Marks & 

Spencer dom
44

.  I det følgende kapitel holdes de danske sambeskatningsregler op imod EU-rettens 

krav til national skatteret. Herved står to grundhensyn overfor hinanden, hvorved det gælder om at 

finde et balancepunkt
45

: 

 

 National skatteret vil søge at værne om beskatningsgrundlaget og at beskytte statsmagten og 

dens behov for skatteudskrivning mod en urimelig udhuling af beskatningsgrundlaget. 

 

 EU-retten vil håndhæve nogle grundlæggende rettigheder, som kræver ligebehandling 

mellem inden- og udenlandske aktører (diskriminationsforbuddet), og som også i nyere tid 

kræver, at det reelt kan lade sig gøre at virke i et andet land, dvs. at der ikke er restriktioner, 

som reelt forhindrer dette. 

 

 

5.1 Indledning 
 

Medlemslandendes sambeskatningsregler er i flere tilfælde blevet prøvet ved EU-Domstolen. Af 

den væsentligste dom må utvivlsomt nævnes Marks & Spencer. Sagen omhandlede et engelsk 

moderselskab, der i Storbritannien ønskede at udnytte underskud fra dets datterselskaber, der var 

placeret i andre EU-lande. Dette blev nægtet af de engelske skattemyndigheder, da udnyttelsen på 

daværende tidspunkt kun kunne ske hvis datterselskaberne ligeledes var hjemmehørende i 

Storbritannien. Sagen blev herefter indbragt for EU-Domstolen, som konkluderede, at 

etableringsfriheden generelt ikke er til hinder for, at en medlemsstat har regler om national 

sambeskatning uden samtidig at tilbyde international sambeskatning, dog strider det imod 

etableringsfriheden at nægte underskudsudnyttelsen i situationer, hvor der er tale om endelige tab. 
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En anden væsentlig afgørelse er Lidl Belgium dommen, som omhandler et tysk moderselskab med 

et underskudsgivende fast driftssted i Luxembourg. Det tyske selskab ønskede således at fradrage 

underskuddet, hvilket i henhold til tysk ret og den indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomst 

mellem landende ikke var muligt. Domstolen konkluderede, at beskatningsordningen i sagen ikke 

var til hinder for den fri etableringsret. 

 

En generel betragtning for mange af de indbragte sager er, at EU-Domstolen har været villige til i 

langt højere grad også at tilgodese de enkelte medlemslandes interesser i forhold til at opretholde 

deres nationale skattebase. Domstolen holder dog fortsat fast i, at endelige tab altid skal være 

fradragsberettigede hos moderselskabet, hvorfor det er væsentligt at vurdere, hvorvidt de danske 

sambeskatningsregler overholder dette krav, idet en manglende overensstemmelse med EU-retten er 

af væsentlig betydning for den retsdogmatiske analyse og derved gældende ret. 

 

 

5.2 Identifikation af relevant frihedsrettighed 
 

For at national sambeskatning finder anvendelse, skal der være tale om en koncernforbindelse jf. 

SEL § 31 C, stk. 2, som behandlet i afsnit 3.2. Denne koncernforbindelse kræver således et 

kontrolelement, hvilket betyder, at den relevante frihedsrettighed er etableringsretten jf. art. 49 

TEUF. Det fremgår således af fast retspraksis, at det er Traktatens bestemmelser om 

etableringsfrihed, der finder anvendelse, hvis der er tale om en tvist om kapitalbesiddelse, der giver 

indehaveren en sådan indflydelse på beslutninger i et andet selskab, at den kan træffe afgørelse om 

dets drift
46

. 

 

Den ret til frit at etablere sig indebærer adgang til at optage og udøve selvstændig 

erhvervsvirksomhed samt at oprette og lede virksomheder på de vilkår, som i 

etableringsmedlemsstatens lovgivning er fastsat for landets egne statsborgere. Det omfatter i 

henhold til art. 54 TEUF en ret for selskaber, som er stiftet i overensstemmelse med en 

medlemsstats lovgivning, og hvis vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor eller hovedvirksomhed 
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er beliggende indenfor EU, til at udøve virksomhed i den pågældende medlemsstat via et 

datterselskab, en filial eller agentur
47

.  

 

I tilfælde med et dansk moderselskab, der etablerer et datterselskab i et andet medlemsland, vil der 

være tale om sekundær etablering, modsat hvis hele aktiviteten flyttedes til det pågældende land, 

hvilket kaldes primær etablering. Begge former for etablering er omfattet af bestemmelsen. 

Ligeledes vil der være tale om et oprindelsesstatsperspektiv, idet der er tale om et dansk 

moderselskab, som ønsker at udnytte sin frie etableringsret og stifte et datterselskab i et andet EU-

medlemsland. Selvom Traktatens bestemmelser om etableringsfriheden skal sikre national 

behandling i værtsmedlemsstaten, er de samtidig til hinder for, at oprindelsesmedlemsstaten, 

Danmark, lægger hindringer i vejen for, at selskabet etablerer sig i en anden medlemsstat gennem et 

datterselskab eller navnlig også et fast driftssted
48

.  

 

 

5.3 Restriktionstest 
 

Frihedsrettighederne forbyder anvendelsen af nationale skatteregler, som kan hindre udøvelsen af 

førstnævnte. En sådan hindring kan ske, hvis en national regel er enten diskriminerende eller udgør 

en restriktion.  

 

Diskrimination omhandler tilfælde, hvor en skatteyder i sammenlignelige situationer direkte eller 

indirekte behandles forskelligt på grundlag af dennes nationalitet. Restriktioner skal forstås bredere, 

og er således kendetegnet ved, at reglen på anden vis kan hindre den grænseoverskridende udøvelse 

af frihedsrettighederne, eller at gøre denne udøvelse mindre attraktiv
49

. 

 

Forskellen mellem diskriminations- og restriktionsforbuddet er i EU-Domstolens praksis uklar. Man 

vil dog normalt nå frem til samme resultat, hvad enten man argumenterer ud fra et diskriminations- 

eller et restriktionsforbud
50

. EU-domstolen synes næsten udelukkende at anvende en 

diskriminationstilgang i skatteretligt henseende, hvorledes det herefter vurderes, om den nationale 
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skatteregel indeholder en forskelsbehandling af sammenlignelige situationer
51

. Denne vurdering 

betyder således, at den grænseoverskridende situation sammenlignes med en rent national situation. 

For at vurderingen kan gennemføres kræves det dog naturligvis først, at situationerne rent faktisk er 

sammenlignelige, samt dernæst at udøvelsen af frihedsrettigheden udløser den forskelligartede 

skattemæssige behandling. Der skal således laves en vertikal sammenligning, hvor to 

sammenlignelige situationer opstilles, hvor eneste forskel de to eksempler imellem er, at den ene 

situation indeholder et grænseoverskridende element, mens det andet udgør et rent nationalt 

tilfælde.  

 

I sambeskatningsøjemed skal der derfor ses på tilfælde med et dansk moderselskab, som ønsker at 

udnytte ikke-hjemmehørende datterselskabers skattemæssige underskud, med en et dansk 

moderselskab, som ønsker at udnytte sit ligeledes danske selskabs skattemæssige underskud i 

sambeskatningen: 

  

Figur 3; sammenlignelighedsanalyse 

 

1.    2. 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: egen tilvirkning 

 

Dette vil således betyde, at den mulighed, som den danske skattelovgivning giver det 

hjemmehørende moderselskab og dets hjemmehørende datterselskaber, for at skulle beskattes som 

én enhed, er en fordel for de pågældende selskaber, idet over- og underskud konsolideres hos 

moderselskabet, og transaktioner foretaget indenfor koncernforbindelsen bevarer en skattemæssig 

neutral karakter.  
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Det følger af Domstolens praksis, at sammenligneligheden af forholdene på grænseoverskridende 

plan og forholdene på nationalt plan skal vurderes under hensyntagen til, hvilket formål der 

forfølges med de omhandlede nationale bestemmelser
52

. 

Det er imidlertid vigtigt at sikre, at analysen ikke blot afgrænses til at omhandle formålet med den 

pågældende skatteregel, for at undgå at anlægge et fordrejet syn på de samlede skattemæssige 

situation for den, som bestemmelsen er rettet imod. For sammenlignelighedsanalysen er det således 

ikke blot den pågældende lovgivnings formål, men snarere den omstændighed, at en medlemsstats 

lovgivning ikke må indføre en forskelsbehandling, som i praksis indebærer et højere skattetryk for 

ikke-hjemmehørende, og som således kan bevirke, at disse afholdes fra at gøre brug af den nævnte 

frihed
53

. Det er relevant også at se på, om den medlemsstat (i dette tilfælde Danmark), hvor 

moderselskabet er hjemmehørende, har beskatningskompetencen til den pågældende indkomst. 

Dette er således ikke tilfældet jf. territorialprincippet, hvorfor situationerne jf. denne betragtning 

ikke ville være sammenlignelige som udgangspunkt
54

.  

Selvom bopælslandet derfor er en faktor, der kan begrunde nationale bestemmelser, der indebærer 

en forskelsbehandling mellem hjemmehørende og ikke-hjemmehørende selskaber, ville det, hvis 

man anerkendte forskelsbehandlingen alene på baggrund af, at et selskab har hjemsted i en anden 

medlemsstat, medføre at art. 49 ville blive indholdsløs
55

. 

 

Domstolen har dog anerkendt, at forholdene for et hjemmehørende moderselskab, der ønsker at 

udgøre en skattemæssig enhed med sit hjemmehørende datterselskab (situation 2 i figur 3), og 

forholdene for et hjemmehørende moderselskab, der ønsker at udgøre en skattemæssig enhed med 

sit ikke-hjemmehørende datterselskab (situation 1 i figur 3), med hensyn til formålet med en 

beskatningsordning er objektivt sammenlignelige. Dette er fordi der i begge situationer søges at 

opnå fordele ved, at blive behandlet som én skattemæssig enhed, dvs. primært at konsolidere over- 

og underskud hos moderselskabet for de selskaber, der indgår i den skattemæssige enhed
56

. Man 

kan derfor ikke sige, at situationerne for hjemmehørende og ikke-hjemmehørende datterselskaber 

altid er eller aldrig er i en sammenlignelig situation, men at dette afhænger af deres juridiske 

situation jf. ovenstående
57

. 
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5.4 Retfærdiggørelse 

 
For at en forskelsbehandling er forenelig med EU-rettens bestemmelser om etableringsfriheden, er 

det en forudsætning, at forskelsbehandlingen vedrører situationer, der ikke er objektivt 

sammenlignelige, eller at den er begrundet i tvingende almene hensyn. Jf. ovenstående er 

sambeskatningssituationerne således objektivt sammenlignelige, hvorefter det herefter skal 

undersøges, om forskelsbehandlingen kan retfærdiggøres efter tvingende almene hensyn. 

 

De retfærdiggørende hensyn består af de traktatfæstede undtagelser og de førnævnte tvingende 

almene hensyn.  

De traktatfæstede undtagelser anvendes kun sjældent indenfor direkte skatter, og omfatter bl.a. 

hensynet til den offentlige orden, sikkerhed og sundhed
58

. 

 

De tvingende almene hensyn er udledt af retspraksis og omfatter bl.a. følgende
59

: 

 

 Hensynet til at sikre en afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen
60

 

 Hensynet til at modvirke dobbelt fradrag
61

 

 Hensynet til at modvirke skatteunddragelse
62

 

 Hensynet til at sikre sammenhængen i beskatningsordningen
63

 

 Hensynet til territorialprincippet
64

 

 Hensynet til en effektiv skattekontrol
65

 

 Hensynet til en effektiv skatteopkrævning
66

 

 

De tvingende almene hensyn er således domstolsskabte og dynamiske, hvilket betyder, at nye 

hensyn kan tilkomme, mens indholdet og rækkevidden af de allerede eksisterende hensyn kan 

ændres.  
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Det er indledningsvist værd at bemærke, at den direkte beskatning henhører under 

medlemsstaternes egen kompetence, så skal disse dog udøves under overholdelse af 

fællesskabsretten
67

.  

 

Hensynene påberåbes i mange tilfælde 2-3 samlet, og skal ses som én enhed som eksempelvis i 

Marks & Spencer C-446/03. Dette princip er dog også blevet modificeret i nyere retspraksis, i det 

man har set tilfælde, hvor ét enkelt hensyn kunne stå alene
68

. Særligt brugt i nyere retspraksis er 

hensynet til den afbalancerede fordeling af beskatningskompetencen, som har sin oprindelse i 

Marks & Spencer-dommen, hvor det sammen med hensynene for at undgå dobbelt fradrag og 

hensynet for at undgå skatteunddragelse, blev oplistet som de tvingende almene hensyn til 

retfærdiggørelse af den restriktive foranstaltning, om at nægte grænseoverskridende 

underskudsudnyttelse.  

 

Hensynet til at sikre en afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen går ud på, at hvis et land, 

som ikke har haft beskatningsretten til et udenlandsk selskabs overskud, skal indrømme eventuelle 

senere underskud til modregning i det hjemmehørende moderselskabs overskud, så vil det betyde, at 

en koncern selv kan vælge, i hvilken medlemsstat, der skal tages hensyn til underskuddet. Dette vil 

kunne betyde, at selskaber kan overføre underskud til de medlemsstater, hvor skattesatsen er højst, 

således at fradragsværdien bliver størst. Beskatningsgrundlaget bliver dermed mindsket i 

højskattelandene, hvilket også vil være et forsøg på skatteunddragelse
69

. 

 

Det kan dog være nødvendigt for opretholdelsen af fordelingen af beskatningskompetencen mellem 

medlemsstaterne, at man på den økonomiske virksomhed i et selskab, der har hjemsted i en anden 

EU-medlemsstat, kun anvender denne stats skatteregler med hensyn til såvel overskud som 

underskud
70

. Forholdet kan således begrunde en forskelsbehandling, når den ordning, der vurderes, 

har til formål at hindre former for adfærd, som kan gøre indgreb i en medlemsstats ret til at udøve 

sin beskatningskompetence med hensyn til virksomhed, der udøves på dens område
71

. Hensynet til 
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at sikre en afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen er siden blevet påberåbt i flere sager, 

hvorunder Domstolen typisk anerkender dette
72

.  

 

Hensynet til at modvirke dobbelt fradrag er relevant i sambeskatningssager, idet medlemsstater har 

nægtet modregning af underskud fra ikke-hjemmehørende selskaber med henvisning til risikoen for 

dobbelt fradrag. Retspraksis siger, at der i den forbindelse skal sondres mellem 

oprindelseslandssituationer og værtslandssituationer, hvorefter det kun er oprindelsesstaten, der kan 

retfærdiggøre en hindring for udøvelsen af en frihedsrettighed med henvisning til, at værtsstaten 

potentielt også yder fradrag. Værtsstaten kan derimod ikke anvende dette hensyn
73

. Hensynet er 

blevet anerkendt i bl.a. både Marks & Spencer og Lidl Belgium dommene, i begge tilfælde sammen 

med hensynet til at sikre den afbalancerede fordeling af beskatningskompetencen. Hensynet bliver 

dog kun relevant i tilfælde, hvor det pågældende tab er til stede i forskellige medlemsstater
74

, da der 

ellers ikke er risiko for, at tabet kan udnyttes to gange. Dette er ligeledes er tilfældet i situationer 

med et dansk moderselskab, der har et ikke-hjemmehørende underskudsgivende datterselskab. I 

Philips Electronics C-18/11 blev Domstolen endvidere forelagt, om hensynet til at modvirke 

dobbelt fradrag alene kunne retfærdiggøre de britiske regler om at nægte fradrag for underskud for 

et britisk fast driftssted i et britisk datterselskabs skattepligtige indkomst, hvoraf de begge var ejet 

af et hollandsk moderselskab, eller om hensynet skulle ses i sammenhæng med hensynet til at sikre 

en afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen. Domstolen svarede imidlertid aldrig hverken 

be- eller afkræftende herpå, men umiddelbart synes det, at hensynet ikke kan stå alene, da dette 

heller ikke har været tilfældet i andre sager. En del af begrundelsen herfor kan være, at selvom de 

enkelte medlemsstater kan have vanskeligt ved at kontrollere, om det pågældende underskud også 

anvendes i det andet land, kan praktiske vanskeligheder ikke alene begrunde en tilsidesættelse af en 

traktatsikret frihed
75

. Det er således muligt for moderselskabets hjemland at afkræve de 

dokumenter, som landet finder nødvendigt for at kunne afgøre, om tabet også bliver anvendt i det 

andet land. Særligt hensynet til at modvirke dobbeltfradrag synes således centralt i sagerne omkring 

udnyttelse af grænseoverskridende underskud. 

 

Hensynet til at modvirke skatteunddragelse omhandler såkaldte rent kunstige arrangementer, der har 

til formål at undgå den normalt skyldige skat, og som ikke bygger på nogen økonomisk realitet. 
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Dette hensyn kobles også ofte sammen med hensynet til at sikre den afbalancerede fordeling af 

beskatningskompetencen, og er således forbundne som bekræftet i Oy AA C-231/05, som 

omhandlede fradrag for koncernbidrag ydet til et moderselskab fra et ikke-hjemmehørende 

datterselskab. Hensynet kan dog aldrig stå alene, og kan kun accepteres, såfremt den nationale 

skattelovgivning ikke begrænses til at vedrøre en alment defineret situation, men giver den 

nationale domstol mulighed for i konkrete tilfælde, at afvise at anvende fællesskabsretten på visse 

skattepligtige personer eller selskaber, som ar anvendt fiktive arrangementer for at undgå 

beskatning
76

. Hensynet er senest brugt i Timac Agro Deutschland GmbH C-388/14, hvor Tyskland 

fremlagde, at den i sagen påberåbte skatteregel, som omhandlede genbeskatning af tidligere 

fradragne underskud fra et fast driftssted, kunne begrundes i hensynet til at modvirke 

skatteunddragelse, hensynet til at sikre en afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen samt 

hensynet til at sikre sammenhængen i beskatningsordningen. Alle tre hensyn blev accepteret af 

Domstolen, som ligeledes er den konklusion generaladvokaten kommer frem til i sit forslag til 

afgørelse i den pågældende sag.  

 

Hensynet til at sikre sammenhængen i beskatningsordningen vedrører situationer, hvor en 

medlemsstat i udgangspunktet yder ikke-hjemmehørende og hjemmehørende samme behandling, 

men senere fjerner denne fordel, for så vidt angår ikke-hjemmehørende Dette hensyn blev bl.a. 

påberåbt i Krankenheim Ruhesitz am Wannsee C-157/07 og Timac Agro C-388/14, hvor der i 

begge sager skete genbeskatning af tidligere udnyttede underskud fra et fast driftssted. Der skal 

efter retspraksis bestå en direkte sammenhæng mellem skattefordelen og udligningen heraf, for at 

hensynet kan retfærdigøre en hindring for den fri bevægelighed
77

. Sammenhængen består i, at den 

skattemæssige fordel og udligningen således skal vedrøre samme skatteyder og den samme form for 

beskatning.  

 

I Marks & Spencer sagen lagde Domstolen en helt ny stil, idet den tidligere næsten altid havde 

anerkendt sammenlignelighed af hjemmehørende og ikke-hjemmehørende situationer og kun havde 

accepteret få retfærdiggørende hensyn heraf. Det betød, at det i højere grad blev selskaberne, der 

blev taberne, mens medlemslandende i højere grad kunne argumentere for sine skatteregler. 

I Marks & Spencer anerkendte Domstolen således de retfærdiggørende hensyn, og argumenterede 

med, at det var essentielt, at de tre påberåbte hensyn skulle behandles samlet. I eksempelvis Oy AA 
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og Lidl Belgium dommene argumenterede Domstolen dog med, at det ikke var direkte påkrævet, at 

alle tre påberåbte hensyn var til stede, men at to ud af de tre kunne være tilstrækkeligt. I Oy AA 

dommen blev således ankerkendt hensynet til at sikre en afbalanceret fordeling af 

beskatningskompetencen i samspil med hensynet til at forebygge skatteunddragelse som 

retfærdiggørende hensyn, idet disse ligeledes vurderedes at forfølge legitime formål, som er 

forenelige med Traktaten, og som er egnet til at sikre gennemførslen af disse mål
78

. I Lidl Belgium 

dommen var det især symmetrien mellem lige behandling af overskud og tab, der blev påberåbt, 

hvilket ligeledes er tilfældet i Krankenheim Ruhesitz am Wannsee. Det var altså her 

sammenhængen i beskatningsordningen, der blev fremhævet, og det synes således, at det ikke 

engang er nødvendigt at kombinere to hensyn for at kunne retfærdiggøre en forskelsbehandling
79

.  

 

Danmark er et land med en relativ høj selskabsskatteprocent sammenlignet med de øvrige EU-

lande, og hvis man gav selskaber lov til frit at bestemme, om der skulle tages højde for 

datterselskabers underskud i hjemlandet eller i datterselskabets etableringsland, som kunne være et 

lavskatteland, vil det være mest fordelagtigt for selskaberne, at medtage underskuddet i Danmark, 

hvor fradragsværdien således vil blive størst. Som følge heraf vil den afbalancerede fordeling af 

beskatningskompetencen blive bragt i fare.  

 

I forlængelse af ovenfor nævnte ville man således, hvis hensynet ikke blev påberåbt, kunne oprette 

udenlandske selskaber, som ikke byggede på nogen økonomisk realitet, alene med det formål at 

opnå underskud til modregning hos moderselskabet, kunne begå skatteunddragelse. I Marks & 

Spencer dommen var der ikke tale om tilfælde, hvor de ikke-hjemmehørende datterselskaber ikke 

byggede på nogen reel økonomisk realitet, og dette vil således ligeledes være en mulighed indenfor 

de danske sambeskatningsregler. Den omstændighed, at et selskab bliver oprettet i en medlemsstat 

med det formål, at dage fordel af en mere fordelagtig skattelovgivning, er ikke i sig selv 

tilstrækkeligt til at konkludere, at der foreligger misbrug heraf
80

. Det er dog jf. domspraksis ikke 

nødvendigt, at den pågældende konstruktion er rent kunstig, men blot at der foreligger en risiko for, 

at koncernerne via underskudsoverførslen kan komme til at styre, hvor de vil have værdien af 

fradragene placeret, og hvor de vil have beskatning af overskud placeret, at kunne påberåbe 

hensynet til at modvirke skatteunddragelse
81

. 

                                                 
78

 Oy AA C-231/05 præmis 60 
79

 Lang, ”Has the Case Law of the ECJ on Final Losses Reaches the End of the Line?, European Taxation 
80

 Jf. Centros C-167/01 
81

 Marks & Spencer C-446/03 



Grænseoverskridende underskudsudnyttelse 

 

 

Side 38 af 78 
 

 

Det vurderes herefter, at de danske sambeskatningsregler vil kunne retfærdiggøres efter hensynene 

til en afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen, hensynet til at modvirke skatteunddragelse 

samt hensynet til at modvirke dobbelt fradrag.  

 

5.5 Egnethed og proportionalitet 

 
 

Når det er konstateret at den nationale regel udgør en hindring for den fri bevægelighed, og at denne 

kan retfærdiggøres af et eller flere retfærdiggørende hensyn, skal det efterprøves, om den 

pågældende regel er egnet til at opfylde det eller de påberåbte hensyn, samt om den er proportional 

dvs. om reglen går ud over, hvad der er nødvendigt for at opfylde det eller de påberåbte hensyn. 

Generelt er vurderingen meget konkret, og varierer således fra sag til sag, idet det er et skøn tillagt 

fra Domstolens side. 

 

5.5.1 Proportionalitetsprincippet 

 
Domstolen har tidligere anlagt lidt forskelligartede konklusioner vedrørende 

proportionalitetsprincippet i deres afgørelser. I Marks & Spencer sagen, som var forløberen for de 

nyere afgørelser vedrørende skattemæssige underskud og tab, anerkendte Domstolen, at de 

påberåbte hensyn var egnede til at sikre gennemførelsen af de pågældende mål, men at 

lovgivningen gik ud over, hvad der var nødvendigt, for at nå det væsentligste i de forfulgte mål i 

følgende 3 situationer, hvor det ikke-hjemmehørende datterselskab har udtømt alle muligheder for, 

at tage hensyn til underskuddene i; 

 

 det pågældende skatteår  

 tidligere skatteår 

 senere skatteår 

 

Ovennævnte gælder såvel i situationer hvor underskuddet ikke kan udnyttes af selskabet selv eller 

tredjeparter i datterselskabets hjemland i fx i forbindelse med senere salg af dette. 
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Domstolen konkluderede således, at det er i strid med den fri etableringsret at nægte 

moderselskaber at indrømme ikke-hjemmehørende datterselskabers underskud, såfremt førnævnte 

betingelser kan godtgøres af moderselskabet. Den såkaldte Marks & Spencer undtagelse er senere 

også anvendt i situationer med faste driftssteder
82

. 

 

I X Holding BV dommen kom Domstolen dog frem til, at den fri etableringsret ikke var til hinder 

for en medlemsstats nationale bestemmelser, som forbyder oprettelsen af én samlet skattemæssig 

enhed mellem et hjemmehørende moderselskab og et ikke-hjemmehørende datterselskab, såfremt 

datterselskabets overskud ikke var underlagt medlemsstatens skattelovgivning, hvorfor den her 

synes at fravige fra sin tidligere retspraksis i Marks & Spencer dommen. Dommen synes ikke at 

have haft en tilbundsgående prøvelse af proportionalitetsprincippet, idet lignende situationer ikke 

tidligere har afholdt Domstolen fra at skride ind overfor diskrimination af 

datterselskabsetableringer. 

I Timac Agro sagen kom Domstolen frem til, at den frie etableringsret ikke var til hinder for, at 

medlemsstater kan genbeskatte tab, som et moderselskab tidligere har fradraget fra sit ikke-

hjemmehørende faste driftssted, i tilfælde hvor det faste driftssted afhændes til et koncernselskab 

hjemmehørende i samme land som det faste driftssted, når den indkomst, der er oppebåret af det 

faste driftssted iht. en dobbeltbeskatningsoverenskomst er fritaget for beskatning i moderselskabets 

hjemland
83

. Samtidig er det dog i strid med bestemmelsen at nægte moderselskabet medregning af 

tabene, såfremt disse kan påvises at være endelige i overensstemmelse med præmis 55 i Marks & 

Spencer C-446/03. I den pågældende sag blev det vurderet, at de dagældende tyske regler 

overholder proportionalitetsprincippet blandt andet med den begrundelse, at udligningen af tidligere 

fradragne tab ved genbeskatning heraf er det uadskillelige modstykke til den forudgående 

hensyntagen til selvsamme tab, og således ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at opnå de 

tilsigtede mål om en afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen og sammenhængen i 

skattesystemet
84

. Dommen er ligeledes i overensstemmelse med den tidligere afsagte dom i 

Krankenheim-Ruhesitz C-157/07
85

. 

 

I Oy AA fastlog domstolen, at det ikke var i strid med den frie etableringsret, at medlemslandende 

indfører lovgivning, såsom den i tvisten omhandlede, hvorefter datterselskaber, kun kan fradrage 
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koncernbidrag ydet af dette til sit moderselskab i sin skattepligtige indkomst, hvis moderselskabet 

er hjemmehørende i samme medlemsstat
86

. Domstolen mener således ikke, at en delvis nægtelse 

kan begrænse selskabernes mulighed for frit at vælge det medlemsland, hvori de ønsker at blive 

beskattet, men kun en total nægtelse kan imødekomme hensynet. Proportionalitetstesten virker 

således meget vag, idet man let kunne forestille sig mindre indgribende metoder, såsom kun at 

imødekomme en fradragsværdi svarende til værdien af koncernbidraget i det andet medlemsland. 

Således vil den skattepligtige indkomst i domicilstaten ikke blive nedsat med den fulde værdi. 

Ligeledes kunne en genbeskatningsordning som foreslået af både Kommissionen og Marks & 

Spencer i C-446/03 være en mulighed.   

 

De danske sambeskatningsregler minder på flere områder om de britiske regler på området, hvorfor 

man umiddelbart ville forvente, at de danske regler ligeledes ville blive erklæret proportionale og 

dermed i overensstemmelse med EU-retten, såfremt endelige underskud kan indrømmes hos 

moderselskabet i overensstemmelse med Marks & Spencer dommen, hvilket dog på nuværende 

tidspunkt ikke er en mulighed i dansk lovgivning. Det er dog især proportionalitetsvurderingen i 

dommen, der er blevet stærkt udskældt senere hen, idet Domstolen ikke i overensstemmelse med 

princippet krævede påvist, at hensynet til at modvirke dobbelt fradrag ville kunne imødekommes på 

en mindre indgribende måde end ved at nægte adgang til international sambeskatning. Dette kunne 

eksempelvis, som også fremført af Marks & Spencer selv, være indførelsen af en 

genbeskatningsordning, eller en ordning, hvorefter der kun blev givet en fradragsværdi, svarende til 

den værdi underskuddet har i det pågældende udenlandske land. Afgørelsen virker således 

unødvendigt hård overfor selskaberne.  

 

Generelt er der i de i afhandlingen analyserede domme ikke fra Domstolens side fremsat et 

tilsvarende krav til medlemslandenes bevisførelse i forhold til proportionalitetsvurderingen. Et 

sådan krav kunne således muligvis have ført til andre resultater end de gældende. De enkelte 

medlemslande bør selv udpege nogle restriktioner, der ville være mindre indgribende, og herefter 

selv dokumentere, hvorfor disse mindre indgribende restriktioner ikke vil være tilstrækkelige for at 

nå det er eller de tilsigtede mål. Denne måde at ræsonnere på og den dermed forbundne bevisbyrde 

overfor medlemslandende, vil sætte et nyt og mere kritisk lys på mange restriktioner.  Der vil med 

andre ord blive pålagt medlemslandende en tung bevisbyrde for proportionaliteten, og hvis denne 

ikke løftes, er proportionalitetskravet således ikke opfyldt.  
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Der føres således ikke nævneværdigt bevis fra medlemslandenes side for, at de anvendte midler er 

de mindst mulige for at opnå de relevante mål. Det synes, at Domstolen erkender, at det endnu ikke 

er muligt for fællesskabet samlet at håndtere opgaven omkring beskatning af selskaber med 

etableringer i andre medlemslande. Domstolen giver i Marks & Spencer dommen et vindue ved at 

tillade udnyttelse af grænseoverskridende underskud såfremt alle muligheder for at udnytte disse i 

landet, hvori disse er opstået, er opbrugt. Det kan dog også læses som om, at Domstolen ser, at der 

findes mindre indgribende metoder, men at disse hverken nævnes eller anerkendes i dommen. 

Domstolens proportionalitetsvurdering virker i denne dom således ikke særlig grundig, og heraf 

følger det, at Domstolen tilsyneladende tillader mere indgribende værnsregler, end det mindst 

tænkelige. Det virker derfor som om, at hvis medlemslandene udfordrer fællesskabsretten via sine 

nationale skatteregler på en velforberedt og velbegrundet måde indenfor et område der er værd at 

værne om, så vil Domstolen tillade en længere snor i forhold til proportionalitetsprøvelsen for at 

kunne give medlemslandene mulighed for at sikre deres skattebase på den mest effektive måde. Det 

virker som om Domstolen har valgt den nemme løsning, og i stedet tilgodeser de enkelte 

medlemslandes skatteprovenu, selvom den afviser dette i dommens præmis 44. 

 

 

Det kan derfor diskuteres, om de danske sambeskatningsregler som følge af Marks & Spencer 

afgørelsen ikke overholder proportionalitetsprincippet. Det kan konkluderes, at de er egnede til at 

opfylde de påberåbte hensyn i afsnit 5.4, idet nægtelsen af underskudsmodregningen kan 

imødekomme og opfylde disse. I forhold til den afbalancerede fordeling af beskatningskompetencen 

fordi man således undgår, at selskaberne frit kan vælge, i hvilket medlemsland, der skal tages 

hensyn til de pågældende underskud, idet man i de danske regler slet ikke tager hensyn til de 

udenlandske datterselskabers underskud. Man kan således også undgå at give fradrag i både 

moderselskabets hjemland og datterselskabets beliggenhedsland, og man undgår også 

skatteunddragelse i form af, ikke at give selskaberne incitamenter til at oprette kunstige 

arrangementer af selskaber, med henblik på at undgå den normalt skyldige skat.  

Men mindre indgribende regler end en fuldstændig udelukkelse af underskudsindrømmelse ville på 

samme vis kunne varetage disse, såfremt de nugældende sambeskatningsregler blev indrettet lidt 

anderledes. En indførsel af fradragsadgang for endelige tab udgør således en form for 

minimumsstandard, men mindre indgribende foranstaltninger må antages i højere grad at opfylde 

proportionalitetsprincippet. Det kan således ikke påvises, at indførelsen af eksempelvis en 

genbeskatningsordning, som ovenfor nævnt, ikke ligeledes ville kunne nå de tilsigtede mål, idet 
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fradragne underskud ville blive genbeskattet hos moderselskabet, såfremt disse ville kunne 

anvendes af det ikke-hjemmehørende datterselskab. Således imødekommes både hensynet til en 

afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen, idet Danmark ville kunne beskatte de tidligere 

indrømmede underskud, ligesom hensynet til at modvirke skatteunddragelse i samme ombæring 

ville tilgodeses. Hensynet til at modvirke dobbelt fradrag vil ligeledes blive tilgodeset, idet 

underskuddet netop genbeskattes i Danmark og dermed kun indrømmes i datterselskabets hjemland.  

 

 

Reglerne om territorialprincippet og tvungen national sambeskatning medfører ofte en 

forskelsbehandling mellem rent nationale og grænseoverskridende forhold, blandt andet fordi et 

dansk selskab ville have fradrag for underskud af danske aktiviteter, mens selv samme aktiviteter 

ikke ville give adgang til fradrag for underskud, hvis de indgår i et udenlandsk fast driftssted. 

Årsagen til forskelsbehandlingen er bl.a. at territorialprincippet i sig selv er udtryk for en 

forskelsbehandling, og at Danmark vælger et princip, der afviger fra, hvad andre lande anvender 

som fundament for deres selskabsskattesystemer
87

 Disse elementer må således både samlet og hver 

for sig anses for at være EU-stridige
88

. Ligeledes må reglen i SEL § 31 stk. 2, 2. pkt. om, at 

underskud i udenlandske faste driftssteder alene kan modregnes i danske selskabers indkomst via 

sambeskatning, hvis det udenlandske selskab efter reglerne i sit hjemland ikke kan medregne 

underskuddet, anses for at være EU-stridig
89

. 

 

Danmark har valgt at tilbyde frivillig international sambeskatning efter SEL § 31 A, hvilket i 

udgangspunktet er, at gå videre end hvad etableringsfriheden kræver. Etableringsfriheden kræver 

således ikke udtrykkeligt mulighed for tilvalg af international sambeskatning men blot, at der ikke 

sker forskelsbehandling. Det vil sige, at hvis et selskab, som er underlagt tvungen national 

sambeskatning, blot tillades at indrømme underskud fra ikke-hjemmehørende datterselskaber eller 

faste driftssteder, som har udtømt alle muligheder for at udnytte disse tab i disses 

beliggenhedsstater, så vil reglerne ikke være i uoverensstemmelse med etableringsfriheden. 

Tilvalgsmuligheden af den internationale sambeskatning ændrer dog ikke på, at de danske 

sambeskatningsregler fortsat udgør en hindring for etableringsfriheden, hvorfor det således ikke vil 

være foreneligt med proportionalitetsbetragtningen, at nægte grænseoverskridende 

underskudsudnyttelse fra ikke-hjemmehørende datterselskaber, i situationer hvor disse har udtømt 
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alle muligheder for at udnytte deres underskud. Selvom et moderselskab har mulighed for at vælge 

international sambeskatning, og dermed en skatteordning som ikke er diskriminerende, så udelukker 

valgmuligheden ikke de diskriminerende virkninger af ikke at vælge den internationale 

sambeskatning
90

. Hvis man anerkendte at valgmuligheden neutraliserede disse diskriminerende 

virkninger ville det betyde, at man ville lovliggøre en skatteordning, som isoleret set fortsat ville 

være i strid med EU-retten
91

. Valgmuligheden i SEL § 31 ændrer således ikke på, at den nationale 

sambeskatning fortsat vil være i strid med EU-retten
92

. 

Det kan også argumenteres for, at selskabet de facto ikke har en mulighed for selv at sætte sig i 

situationen, hvori der ikke sker foskelsbehandling. Dette fordi international sambeskatning senest 

skal vælges ved rettidig indsendelse af selvangivelsen jf. SEL § 31 A, stk. 3, 1. pkt. Hvis 

underskuddet således først bliver endeligt på et senere tidspunkt, er det for sent at vælge den 

internationale sambeskatning med hensyn til disse underskud, idet underskud opstået før indtræden 

af den internationale sambeskatning ikke kan fradrages i senere overskud jf. SEL § 31 A, stk. 2, 1. 

pkt.  

 

Det kan på baggrund heraf konkluderes, at de danske sambeskatningsregler formentlig ville blive 

erklæret disproportionale, så længe Marks & Spencer undtagelsen og den dertilhørende retspraksis 

opretholdes af Domstolen. For at reglerne kan erklæres i overensstemmelse med EU-retten vil det 

således kræves, at de danske sambeskatningsregler tillige tillader fradrag for endelige tab hos 

moderselskabet.  

 

Det må dog antages, at dommene, grundet den meget kritik heraf, undertiden bliver taget under 

revision, hvorfor der er en risiko for, at den proportionalitetsvurdering, der er fremkommet i 

afhandlingen, ligeledes vil blive anlagt af Domstolen, På denne baggrund vil de danske regler 

således gå ud over, hvad der er nødvendigt for at opnå de påberåbte hensyn selvom der tillige 

tillades fradrag for endelige tab og dermed være EU-stridige. Det kan derfor anbefales, at der altid 

gives fradrag for tab mod en senere genbeskatning jf. nærmere herom senere i afhandlingen. 

 

På nuværende tidspunkt er de beskrevne domme med tilhørende retspraksis dog fortsat gældende, 

og det er derfor væsentligt at fastslå, hvad der menes med endelige tab, for at konkludere, hvornår 

danske selskaber har krav på denne grænseoverskridende underskudsudnyttelse. 
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5.5.2 Endelige tab  

 
 

Domstolen har fortsat ikke klart fastlagt, hvad der konkret skal forstås ved et endeligt tab. Som 

fastslået i Marks & Spencer dommen kræver det dog, at datterselskabet har udtømt alle muligheder 

for at udnytte underskuddet i kildestaten i det skatteår, hvor underskuddet er opstået, samt i tidligere 

skatteår, samt at der ikke er mulighed for at udnytte underskuddet i senere skatteår i kildestaten. 

Generelt kan der sondres mellem situationer, hvor tab bliver endelige som følge af faktiske 

omstændigheder, og situationer hvor tab bliver endelige som følge af retlige omstændigheder. Disse 

behandles efterfølgende separat.  

 
 

5.5.2.1 Retlige omstændigheder 

 
 

Underskudsudnyttelse skal accepteres af medlemslandene såfremt et underskud ikke udnyttes 

indenfor underskudsfremførselsperioden i det pågældende land, hvor det er opstået. Så længe 

underskudsfremførsel er sikret fx. ved en ubegrænset fremførbarhed eller en nærmere begrænset 

fremførbarhedsperiode, og underskud bliver udnyttet på et senere tidspunkt, så kræves det ikke, at 

medlemsstaterne indrømmer disse fradrag hos moderselskabet
93

. Dette virker dog meget 

tilbageholdende fra Domstolens side, selvom det er klart, at selskaber ikke både skal have fradrag 

for underskuddet hos moderselskabet og fremførbarhed i datterselskabets hjemland, men at dette 

effektivt kan påses af de enkelte skattemyndigheder. Værdien af en fremførbarhed i datterselskabets 

hjemland kan ikke tilnærmelsesvis måle sig med værdien af en fradragsret på moderselskabets egen 

selvangivelse, og dermed gør den af Domstolen anviste løsning i sagen det langt mindre attraktivt at 

etablere en filial hhv. et datterselskab i et andet medlemsland
94

. Underskuddet kan dog blive 

endeligt på trods af fremførselsregler grundet faktiske omstændigheder hvis datterselskabet 

eksempelvis likvideres indenfor fremførbarhedsperioden jf. nærmere senere. Hvorvidt faktiske 

omstændigheder kan udelukke muligheden for at udnytte tab vil i sidste ende afhænge af 

lovgivningen i datterselskabets hjemland. De retlige omstændigheder kan således ikke stå alene ved 

vurderingen, idet de to typer af omstændigheder typisk hænger sammen.  

                                                 
93

 Lidl Belgium C-414/06 
94

 Werlauff m.fl., Sambeskatning 2013/14, side 312 



Grænseoverskridende underskudsudnyttelse 

 

 

Side 45 af 78 
 

Som udgangspunkt kan et underskud således først blive endeligt i forhold til fremførbarhedsregler, 

hvis disse er begrænsede, og når perioden er udløbet, dvs. først flere år efter, at underskuddet 

faktisk er opstået.  

 

Marks & Spencer undtagelsen strider dog mod det faktum, at underskud der retligt er udelukket i et 

datterselskabs hjemstat, tilsyneladende alligevel ikke kan udnyttes af moderselskabet
95

. Domstolen 

bekræfter hermed sin konklusion i K C-322/11 og udvider den uden nogen former for 

begrænsninger til også at gælde selskaber og disses indkomst
96

. Den endelige karakter af et 

underskud lidt af et ikke-hjemmehørende datterselskab, kan således heller ikke være begrundet i, at 

dennes medlemsstat udelukkendes fra enhver mulighed for fremførsel af underskud, hvorfor der i 

disse situationer kan nægtes grænseoverskridende underskudsudnyttelse
97

. Denne konklusion kan 

virke uretfærdig, idet der i det pågældende eksempel ikke er risiko for fx dobbelt fradrag for 

underskud, fordi det netop kun er i moderselskabets land tabet potentielt kunne fradrages. Det 

virker derfor uretfærdigt, at dobbelt ikke-beskatning er acceptabelt, mens dobbelt fradrag for tab 

ikke er. Det er altså klart medlemslandendes situation der tilgodeses. Domstolen forklarer sig dog 

med, at en anerkendelse af underskuddet i skatteyderens (jf. tidligere nævnt således også 

moderselskabets) bopælsland, svarer til at tvinge medlemsstaten til at påtage sig de negative 

konsekvenser, der følger af anvendelsen af den skattelovgivning, som er vedtaget af den 

medlemsstat, på hvis område den faste ejendom i K-dommen (hhv. ligeledes datterselskab) er 

beliggende
98

. Jf. Domstolens retspraksis, kan en medlemsstat ved anvendelsen af sin 

skattelovgivning ikke være forpligtet til at tage hensyn til eventuelle negative virkninger, der er en 

følge af særegenhederne ved en anden medlemsstats lovgivning, som finder anvendelse på det 

pågældende område, som tilhører en skatteyder, der er bosiddende på den første stats område
99

. Det 

er dog ikke defineret i hvilke tilfælde en medlemsstats skatteregler, skal anses for værende særegen, 

fx fordi reglerne afviger fra en endnu ikke defineret EU-standard for underskudsoverførsel. 

   

Det er således op til selskabet at påvise, at der rent faktisk har bestået et underskud, som har været 

muligt at udnytte, men at det i det konkrete tilfælde ikke er sket fx grundet manglende overskud og 

at fremførbarhedsperioden herefter er udløbet. 
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5.5.2.2 Faktiske omstændigheder 

 

Igennem retspraksis kan det konkluderes, at underskud først endeligt er tabt, når datterselskabet 

ikke længere eksisterer i retligt henseende, hvorfor det er muligt foreløbigt at fastslå, at der ikke kan 

tages hensyn til underskuddene senere som bl.a. bekræftet i A Oy C-123/11. Sagen omhandlede et 

finsk selskab, som fusionerede med sit svenske datterselskab, hvorefter dette retligt ville ophøre 

med at eksistere. Domstolen kom her frem til, at det var op til moderselskabet at godtgøre, at 

datterselskabet havde udtømt samtlige muligheder for underskud genereret i Sverige, idet 

Domstolen påpegede, at der i den pågældende sag fortsat var mulighed for, at der ville komme selv 

ganske små indtægter, og at selskabet fortsat var forpligtet i henhold til lejekontrakter, som kunne 

overdrages. Domstolen har fastlagt, at underskud først kan anses som endelige, når selskabet ikke 

længere oppebærer indtægter i den medlemsstat, hvor det har hjemsted som tidligere omtalt. Så 

længe datterselskabet har selv minimale indtægter, eksisterer muligheden for, at de lidte underskud 

kan modregnes i fremtidige overskud i den medlemsstat, hvor datterselskabet har hjemsted
100

.  

Det kræver således en endelig ophørsfusion, hvor datterselskabet fuldstændig ophører med at 

eksistere, og ikke oppebærer selv minimale indtægter i det pågældende land, for at bevise, at 

datterselskabets underskud er endeligt tabt og kan bringes til fradrag hos moderselskabet. Der er 

dog i præmis 55 i Marks & Spencer dommen ikke fastlagt noget krav om, at datterselskabet afvikles 

inden afslutningen af det skatteår, hvor underskuddet er lidt. Domstolen fastslog således ligeledes i 

Kommissionen mod Storbritannien C-172/13, at intentionen om at likvidere datterselskabet i 

praksis er tilstrækkeligt til at bevise, at der ikke er mulighed for at udnytte underskuddet i 

kommende skatteår
101

. Det virker dog meget svært at bevise, at et selskab ikke vil generere 

indkomst i et efterfølgende skatteår uden rent faktisk at likvidere det, hvorfor bestemmelsen 

umiddelbart kan fremstå overflødig. Domstolen nævner således heller ikke hvorledes dette skal 

kunne bevises. Førnævnte betyder, at den skattepligtige selv vilkårligt har mulighed for at bringe 

sig selv i en situation, hvor underskuddet endeligt fortabes, hvorefter denne selv frit kan vælge, 

hvilken skatteordning den pågældende vil omfattes af, hvilket strider mod retspraksis
102

. 

 

Der findes situationer, som Domstolen endnu ikke har taget stilling til i dets domspraksis. 

Eksempelvis situationen hvor moderselskabet kan godtgøre, at tabet ikke kan udnyttes i 

datterselskabets hjemland, fordi der efter dette lands skatteregler slet ikke er tale om et tab. En 
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udnyttelse af tabet i datterselskabets hjemland kan derfor ikke lade sig gøre, hvorfor tabet derfor 

som udgangspunkt vil være endeligt.  I den forbindelse er det således også væsentligt at bemærke 

hvilket lands skatteregler et tab skal opgøres efter. Domstolen svarer heller ikke helt konkret på 

dette, men i Marks & Spencer dommen udtaler den, at parterne i sagen er enige om, at tabene skal 

opgøres efter britisk ret, altså efter moderselskabets nationale ret
103

. Det synes derfor, at det er 

moderselskabets nationale ret der fastsætter om der er tale om et tab samt størrelsen af dette. Det 

kan dog antages, at fordi der slet ikke er tale om et tab efter datterselskabets hjemlands regler, så vil 

moderselskabets hjemland heller ikke være forpligtet til at tage hensyn til dette tab bl.a. iht. K-

dommen. Moderselskabets hjemland vil da ellers blive underlagt de negative konsekvenser ved 

skattereglerne i det andet land, som således er indrettet anderledes.  

Domstolen har endnu heller ikke stilling til tilfælde, hvor tabet eventuelt kan udnyttes i et helt tredje 

land. Dette kunne eksempelvis være tilfældet, hvis datterselskabet er beliggende i ét land, og 

hovedparten af dets indkomst stammer fra et fast driftssted, der er beliggende i et tredje land. Det er 

således muligt, at datterselskabets tab ikke kan udnyttes i dettes hjemland eksempelvis på baggrund 

af manglende fremførbarhedsregler, men aktiviteten fra hvor tabet stammer, hidrører fra 

tredjelandet hvori det faste driftssted er beliggende, og det er muligt at udnytte tabet her mod 

fremtidige indtægter fra det faste driftssted. Tabet vil således være endeligt i datterselskabets 

hjemland, men ikke i det tredje land hvori det faste driftssted er beliggende. Læses Marks & 

Spencer dommen meget bogstaveligt kan det derfor virke som om, at en underskudsudnyttelse i et 

helt tredje land ikke hindrer, at moderselskabet kan udnytter tabet, som er endeligt i datterselskabets 

hjemland
104

. Dette må dog umiddelbart forkastes da Domstolen klart tillader at medlemslandende 

udformer værnsregler der hindrer dobbelt fradrag for tab. I situationer som denne er det derfor 

væsentligt også at overveje skattereglerne i det tredje land, eftersom det umiddelbart må antages, at 

hvis det er muligt at udnytte tabet i et tredje land, at tabet slet ikke kan antages at være endeligt. 

Det er dog væsentligt at bemærke, at Domstolen slet ikke er blevet bedt om at tage stilling til disse 

problemstillinger i dommene, hvorfor den manglende behandling heraf netop kan skyldes dette.  

Der er også situationen hvor et moderselskab sælger sit udenlandske datterselskab til en tredjepart. 

Underskuddene i datterselskabet vil som udgangspunkt ikke blive endelige af denne disposition da 

selskabet fortsætter med at eksistere, dog afhængigt af de enkelte skatteregler ved en sådan 

disposition i de enkelte medlemslande, men hvis det frasolgte datterselskab eksempelvis senere 

sælges eller fusioneres med dets nye moderselskab, så vil det afhængig af de relevante skatteregler 
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betyde, at det ikke længere er muligt at udnytte underskuddet af hverken datterselskabet selv eller 

tredjepart (altså det nye moderselskab). Det kan dermed antages, at underskuddene også i denne 

situation kan antages at være endelige. Det kan dog være vanskeligt for moderselskabet at blive klar 

over disse situationer, idet dette selskab som udgangspunkt ikke længere vil have kontakt til dets 

tidligere datterselskab, og dermed ikke nødvendigvis bliver klar over fremtidige dispositioner i 

dette. 

 

Det er dog som tidligere nævnt væsentligt at bemærke, at Domstolen kun forholder sig til det, den 

bliver forelagt i de præjudicielle spørgsmål. Det vil sige, at der som bekendt ikke findes en 

positiv/negativ liste over tilfælde, hvor selskaber kan få adgang til grænseoverskridende 

underskudsudnyttelse. Domstolen oplister ikke yderligere tilfælde eller regler, end det den bliver 

spurgt om i de enkelte sager. Det er derfor ikke at udelukke, at der konkret vil findes flere tilfælde, 

som ved en prøvelse hos Domstolen, ligeledes vil kunne blive anerkendt som værende endelige tab, 

end dem der allerede foreligger. 

 

 

Det kan dog diskuteres, om retspraksis følgende af Marks & Spencer dommen bør blive udvidet til 

ikke kun at omhandle situationer, hvor underskud ikke kan blive anvendt af faktiske 

omstændigheder, som fx likvidation af et datterselskab eller fast driftssted, men også situationer 

hvor underskud ikke kan udnyttes grundet juridiske omstændigheder, som fx situationer, hvor 

underskuddet aldrig har været muligt at udnytte i det land hvor datterselskabet hhv. det faste 

driftssted er beliggende, da dette virker mest retfærdigt overfor selskaberne. 

 

 

5.5.2.3 Tidspunktet for fastlæggelse af endelige tab 

 
Af ovenstående afsnit kan det afledes, at et selskab først og fremmest skal bevise, at der faktisk er 

lidt et tab, at der er en teoretisk mulighed for at udnytte dette i kildestaten, men at denne mulighed 

er faktisk umulig i den pågældende situation, idet der ikke genereres fremtidige indtægter til at 

modregne i underskuddet. Generelt er det nærmest umuligt at komme til den konklusion, at et 

underskud er endeligt tabt, idet vurderingen heraf skal ske umiddelbart efter afslutningen af hvert 
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indkomstår
105

 jf. ligeledes senere herom. Det vil sige, at det kun er de faktiske omstændigheder på 

dette tidspunkt, der bliver inddraget i analysen af, hvorvidt underskuddet kan eller ikke kan blive 

udnyttet i kildestaten i kommende skatteår, hvorvidt de pågældende omstændigheder senere må 

ændre sig er irrelevant. På dette tidspunkt er det imidlertid kun muligt at fastslå dette, såfremt det 

ikke er tilladt at overføre underskud i den stat, hvor datterselskabet er etableret (juridisk 

omstændighed), eller såfremt der i tabsåret er blevet indledt likvidation af datterselskabet (faktisk 

omstændighed). Dette udelukker navnlig muligheden for modregning af underskuddet, såfremt 

datterselskabets virksomhed indstilles efter det år, hvori underskuddet opstod
106

, eller hvis der er en 

nærmere begrænset underskudsfremførselsperiode i datterselskabets hjemland.  

 

Vurderingen af hvornår et endeligt tab skal kunne udnyttes hænger således også sammen med 

vurderingen af, på hvilket tidspunkt fastlæggelsen af det endelige tab skal foretages. Det virker mest 

korrekt at fremlægge beviset på det endelige tab på tidspunktet hvor selskabets aktiviteter faktisk 

ophører eller fremførselsperioden udløber, og underskuddet dermed bliver endeligt, og ikke i det år, 

hvor underskuddet opstår. Hvis beviset skulle fremlægges på et tidligere tidspunkt ville det derfor 

skulle godtgøres, at aktiviteterne ophører før det rent faktisk er tilfældet, eller at det er utænkeligt at 

der genereres indtægter i datterselskabet indenfor fremførselsperioden, hvilket må antages at være 

så godt som umuligt. Herudover kan disse begivenheder ske flere år efter at underskuddene er 

opstået. Man kan dog forestille sig, at et tab kan bevises som værende endeligt, hvis selskabet 

eksempelvis fremlægger en udførlig plan for likvidationen af det pågældende datterselskab, kan 

bevise at der allerede er indgået aftaler vedrørende frasalg af aktiver mv., og således godtgøre, at 

selskabet vil ophøre med sin retlige eksistens i senere indkomstår, uagtet at likvidationen således 

ikke er gennemført. Dette vil dog ligeledes omfatte en sandsynliggørelse af, at likvidationen ikke 

ender med at give overskud i sidste ende, hvilket igen må være relativt svært at bevise, idet der så 

længe selskabet fortsat eksisterer altid vil være en mulighed for, at selskabet på et senere tidspunkt 

vil generere overskud eller genoptage aktiviteten. Det må derfor antages at selskabet som minimum 

skal være temmelig langt i forhold til likvidationen, og at det er så godt som umuligt at løfte 

bevisbyrden hvis det blot er selve beslutningen, der er truffet. Vurderingen må dog være konkret i 

hver enkelt sag, og bevisbyrden antageligvis relativt tung for de enkelte selskaber, men altså jf. 

domspraksis ikke umulig. Domstolen har dog endnu ikke defineret hvad bevisbyrden præcis 

omfatter, og det er således ikke umuligt at forestille sig en situation, hvor underskuddet dermed 

bevises at være endeligt.  
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Læses dommen Kommissionen mod Storbritannien meget bogstaveligt skal der, for at der kan ske 

grænseoverskridende underskudsudnyttelse, skal det ikke-hjemmehørende datterselskab ophøre 

med sin aktivitet og afhænde samtlige aktiver, kontrakter mv. umiddelbart efter udløbet af det 

skatteår, hvori underskuddet er opstået. Underskudsudnyttelsen vil endvidere kun finde sted for 

dette specifikke skatteår, hvilket ligeledes betyder, at tab fra tidligere skatteår (fremførte tab og 

eventuelle tab i forbindelse med etableringen af selskabet) ikke kan udnyttes, idet muligheden for at 

udnytte disse er fortabt
107

. Kan der ikke fremlægges bevis for endelige tab umiddelbart efter 

afslutningen af et skatteår vi muligheden være tabt en gang for alle, og disse tab kan derfor ikke 

betragtes som endelige på et senere tidspunkt
108

.  

 

 

Baseret på dommen i Kommissionen mod Storbritannien kan det konkluderes, at EU-medlemsstater 

ikke er pålagt at tillade grænseoverskridende underskudsudnyttelse, i tilfælde der ikke giver denne 

mulighed jf. britisk intern ret. Det lader således til, at de enkelte medlemslande frit kan fastsætte en 

skæringsdag hvor inden det skal fastlægges hvorvidt et tab er endeligt eller ej. Medlemsstaterne kan 

selvfølgelig også implementere lempeligere forordninger, i forhold til at fastlægge en eventuel 

senere skæringsdato end tilfældet efter britisk intern ret (umiddelbart efter afslutningen af det 

pågældende indkomstår hvori underskuddet er opstået). Dette kunne eksempelvis være det 

indkomstår hvor aktiviteten ophører og aktiver mv. afhændes, selvom det mest fordelagtige for 

skatteyderen ville være en underskudsudnyttelse i det skatteår, hvori det er opstået. Den senere 

skæringsdato ville dog kunne give flere skatteydere mulighed for at bevise det endelige tab, idet den 

tidligere skæringdato gør det svært for skatteyderen at indsamle nok bevis for det endelige tab. 

Dette kunne eksempelvis forekomme i tilfælde hvor underskudsfremførsel er begrænset til en 

nærmere defineret periode i datterselskabets hjemland, fx 5 år. Hvis datterselskabet indenfor den 5-

årige periode ikke genererer overskud hvori underskuddene kan modregnes, vil underskuddene efter 

udløbet af fremførbarhedsperioden ikke kunne bringes til fradrag i datterselskabets hjemland, 

hvorfor muligheden for dobbelt fradrag ikke består. Det betyder således, at moderselskabet skal 

kunne komme selv flere år efter underskuddet er opstået og godtgøre dette endelige tab, idet tabet 

først bliver endeligt efter år 5. På dette tidspunkt er der dog mulighed for, at moderselskabet selv 

har opnået underskud, hvorfor der ikke er et overskud at modregne i. Det er derfor også værd at 
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diskutere, om det i så fald er i år 6, efter udløbet af fremførbarhedsperioden, selskaberne skal kunne 

opnå underskudsudnyttelsen, eller om skatteansættelsen i det år, hvori underskuddet opstod, skal 

genåbnes og underskuddet modregnes heri. Sidstnævnte virker dog som det mest optimale, da der 

ellers i tilfælde af moderselskabets underskud i det år, hvori underskuddet bliver endeligt, dermed 

alligevel ikke kommer til fradrag
109

. Dette bliver naturligvis ikke relevant i de lande, hvori 

fremførbarhedsperioden er uendelig, idet tabet her kun vil kunne bevises at være endeligt såfremt 

datterselskabet stopper med at eksistere.  

 

På baggrund af dommen kan det konkluderes, at det ikke umiddelbart kræves af EU-retten, at tillade 

flere muligheder for underskudsudnyttelse end hvad den britiske interne ret tillader. Man kan dog 

fortolke Domstolens konklusion på flere måder. Enten udgør den britiske lovgivning en form for 

minimumsstandard indenfor EU eller også er den britiske lovgivning mere gunstig end EU-

standarden
110

.  

 

Såfremt den britiske lovgivning udgør en minimumsstandard udgør endelige tab situationer, hvor 

tab for ikke-hjemmehørende datterselskaber kan bevises umiddelbart efter afslutningen af skatteåret 

hvori de er opstået, det vil sige at aktiviteten ophører og aktiver mv. afhændes. Anderkendelse af 

underskudsfremførsel er således ikke et krav. Endelige tab vil dog ikke være begrænset til 

udelukkende at udgøre tab fra et enkelt skatteår, idet det ligeledes virker muligt at tilvejebringe 

tiltrækkeligt bevis til også at anerkende tab i efterfølgende skatteår, hvori aktiviteten rent faktisk 

ophører og aktiverne sælges. Hvis dette sker over mere end et skatteår, virker det således muligt at 

anerkende tab opstået i op til 2 skatteår efter den førstnævnte skatteperiode
111

.  

Anerkendes denne fortolkning vil det således betyde, at det kræves, at medlemslandende tillader 

underskudsudnyttelse af underskud opstået i mindst 2 skatteår, nemlig det skatteår hvor aktiviteten 

endeligt ophører og aktiverne sælges, samt skatteåret umiddelbart inden, hvor intentionen om at 

likvidere datterselskabet opstod.  

 

Såfremt den britiske lovgivning anses for at være mere gunstig end EU-standarden vil det være 

tilstrækkeligt at medlemslandende udelukkende anerkender tab i skatteår, hvori den sidste 

(minimale) indkomst genereres, altså i året hvor aktiviteten endeligt ophører og aktiver afhændes, 

og ikke i skatteår før dette tidspunkt (det skatteår hvor underskuddet er opstået og beslutningen om 

                                                 
109

 Lang ”The Marks & Spencer Case – The open issues following the ECJ’ final word”, European Taxation 
110

 Pinetz m.fl. ”Final losses after the decision in Comission V. UK”, EC Tax Review 
111

 Pinetz m.fl. ”Final losses after the decision in Comission V. UK”, EC Tax Review 



Grænseoverskridende underskudsudnyttelse 

 

 

Side 52 af 78 
 

likvidation træffes). Det betyder, at endelige tab kun vil blive anerkendt i ét enkelt skatteår, og i 

tilfælde hvor frasalget af aktiver mv. udløser et overskud for datterselskabet, vil der slet ikke blive 

tale om et endeligt tab, hvorfor Marks & Spencer undtagelsen indskrænkes til et minimum
112

.  

 

Umiddelbart synes det, at det på baggrund af Kommissionen mod Storbritannien, skal de britiske 

regler forstås som en slags EU-retlig minimumsstandard. Det står derfor altid medlemsstaterne frit 

for at indføre mere lempelige regler, end hvad der gælder efter den britiske lovgivning, men at 

endelige tab altid kan anerkendes, og at det minimum inkluderer tab fra ét skatteår.  

 

Det virker dog modsigende, at Domstolen anerkender underskudsudnyttelse i skatteår, hvor 

underskud er opstået, da det er et krav, at datterselskabet ikke vil oppebære fremtidig indkomst, 

hvis aktiviteten først frasælges i det kommende skatteår. Det virker således op til den enkelte 

skatteyder i hver enkelt sag at bevise, at de mulige fremtidige indtægter ikke er tiltrækkelige til at 

nægte underskudsudnyttelse i det pågældende skatteår, eksempelvis hvis den fremtidige indkomst 

ikke vil resultere i skattepligtig indkomst. Dommen i Kommissionen mod Storbritannien C-172/13 

kan således virke svære at forklare og retfærdiggøre, idet skatteydere der hurtigt vælger at opgive 

ikke-hjemmehørende datterselskaber, der genererer underskud, behandles mere fordelagtigt end 

skatteydere, der vælger at beholde datterselskabet, og kæmpe for, at aktiviteten vil komme til at 

generere overskud på et senere tidspunkt. Man kan også forestille sig, at dommen havde fået en helt 

anden udformning, såfremt Kommissionen faktisk havde løftet sin bevisbyrde. I sagen fremførte 

Kommissionen således, at det var umuligt, at opnå grænseoverskridende underskudsudnyttelse i 

henhold til Marks & Spencer undtagelsen, idet bestemmelsen fastsætter, at vurderingen af 

underskuddets endelighed skal ske umiddelbart efter afslutningen af indkomståret, hvori det er 

lidt
113

. Storbritannien kom dog med et konkret eksempel med et hjemmehørende moderselskab, 

som faktisk har opnået underskudsindrømmelsen, idet den endelige karakter af tabet blev bekræftet. 

Domstolen anså det således ikke godtgjort fra Kommissionens side, at underskudsudnyttelsen 

faktisk var umulig
114

. Havde Kommissionen i stedet anvendt en formulering om, at det i praksis var 

meget svært at opnå dette, med henvisning til, at det kun var anerkendt i et enkelt tilfælde, havde 

bevisbyrden i stedet været omvendt og lagt på Storbritannien. Kommissionens argumentation og 

bevisførelse i sagen virker således en smule svag, og man kan derfor antage, at Domstolen blot har 
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bekræftet, at underskudsudnyttelse ikke er retligt umuligt, men endnu ikke har bekræftet, at 

udnyttelsen er unødigt svær at opnå, da den ikke er blevet forelagt dette spørgsmål.  

 

Der er på nuværende tidspunkt ikke regler i dansk intern ret for, hvornår denne vurdering skal ske, 

ligesom tilfældet i Storbritannien, hvor det skal ske umiddelbart efter afslutningen af hvert 

indkomstår, og hvorvidt de omstændigheder der foreligger på dette tidspunkt senere ændrer sig er 

irrelevant for vurderingen. Det kan derfor ikke udelukkes, at der i danske situationer, vil være tale 

om mere lempelige foranstaltninger, idet der så længe, der endnu ikke er opsat regler herfor, 

teoretisk vil være muligt for selskaberne at komme, når en likvidation af et datterselskab 

eksempelvis er endeligt gennemført, og gøre krav på at få medregnet tab fra dette i forudgående år, 

hvor beslutningen om likvidationen blev truffet eller hvis en underskudsfremførselsperiode udløber 

efter eksempelvis 5 år. På denne måde vil der være åbnet op for, at endelige tab efter intern dansk 

ret, kan omhandle tab fra flere skatteår. Så længe der dog ikke er indført disse lempeligere regler, 

må det dog fortsat antages, at det er proportionalt at kræve, at vurderingen skal ske umiddelbart 

efter afslutningen af regnskabsåret. Selskaberne har dermed ikke umiddelbart krav på mere 

lempelige regler, og Domstolens resultat i de enkelte tilfælde kan således være svær at forudsige. Så 

længe der ikke er indført de mere lempelige regler synes det at være de britiske minimumsregler på 

området der gælder, selvom det ikke er at udelukke, at danske selskaber ville kunne få medhold i 

underskudsudnyttelse i flere skatteår på et senere tidspunkt.  

 

Marks & Spencer undtagelsen er således blevet kraftigt debatteret og udskældt, og generaladvokat 

J. Kokott foreslog således også i sin afgørelse til Kommissionen mod Storbritannien C-172/13, at 

undtagelsen skulle opgives til fordel for en praktisk regel om, at grænseoverskridende 

underskududnyttelse accepteres, såfremt senere overskud løbende medregnes og dermed 

genbeskattes
115

. En fortsat håndhævelse af præmisserne af dommen betyder nemlig, at den rent 

nationale situation de facto favoriseres, idet der i disse situationer ikke behøver være tale om 

endelige tab, før disse kan udnyttes af moderselskabet.  

 

Umiddelbart virker det dog ikke til, at undtagelsen er på vej til at blive opgivet, idet principperne 

senest er blevet bekræftet af Domstolen i Timac Agro
116

. Det kan virke underligt, at der ikke er sket 

en udvikling i retspraksis siden Marks & Spencer når der er blevet forelagt Domstolen så mange 
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præjudicielle spørgsmål, og den endnu ikke har formået at klarlægge nogle tydelige regelsæt. Så 

længe medlemslandene bliver ved med at spørge Domstolen, må det være fordi de endnu ikke har 

forstået, hvordan principperne i praksis skal fortolkes. Det er tvivlsomt om der kommer til at ske 

noget på området indenfor en overskuelig fremtid. For at få Domstolen til at opgive undtagelsen, 

skal den indrømme, at de principper der blev udstukket i Marks & Spencer i praksis har været svære 

at anvende i praksis, og at det begrænsede anvendelsesområde på det nærmeste gør undtagelsen 

umulig at anvende. Domstolen skal altså indrømme, at det den tidligere har fastlagt og har 

håndhævet i nu lidt over 10 år, måske ikke var det smarteste, og langt fra har bidraget til 

retssikkerhed på området, tværtimod. For at der realistisk set skal ske en ændring fra Domstolens 

side vil det nok kræve, at medlemslandene fortsat ligger pres på og forelægger Domstolen 

præjudicielle spørgsmål, så længe der ikke er blevet fastlagt nogen konkrete regler på området.  

 

 

5.6 Delkonklusion 

 

Den relevante frihedsrettighed i forhold til sambeskatningsregler er etableringsretten i art. 49 TEUF 

grundet koncernforbindelsens kontrolelement. Der er tale om et oprindelsesstatsperspektiv, idet der 

er tale om et dansk moderselskab, der ønsker at etablere sig med et datterselskab i et andet 

medlemsland.  

 

Ved at give mulighed for at fradrage underskud indenfor national sambeskatning, men ikke give 

denne mulighed såfremt international sambeskatning fravælges, er der således tale om, at 

sambeskatningsreglerne er diskriminerende.  

Som udgangspunkt vil et dansk moderselskab med et dansk datterselskab ikke være i en objektiv 

sammenlignelig situation med et dansk moderselskab med sit udenlandske datterselskab, men hvis 

man ser på det formål, der ønskes i begge situationer, nemlig underskudsudnyttelsen, så vil 

situationerne alligevel anses for at være sammenlignelige jf. ligeledes retspraksis. 

 

På baggrund af tidligere afsagte domme vurderes det, at de danske sambeskatningsregler kan 

retfærdiggøres efter hensynene til en afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen, hensynet 

til at modvirke skatteunddragelse samt hensynet til at modvirke dobbelt fradrag. Dette med 

begrundelsen, at hvis Danmark skal indrømme underskud uden at have været tildelt 

beskatningsretten til datterselskabets løbende overskud, så vil det bringe koncerner i en situation, 
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hvor de selv kan vælge, i hvilken medlemsstat, der skal tages hensyn til underskuddet. Herudover er 

der en potentiel mulighed for, at der bliver taget hensyn til underskuddet såvel i datterselskabets 

land som i moderselskabets hjemland, Danmark. Til sidst ønsker man ikke, at selskaberne kan 

spekulere i rent kunstige arrangementer, for at unddrage sig skattebetalinger.  

 

Til sidst kan det konkluderes, at de danske sambeskatningsregler er egnede til at opfylde de 

førnævnte mål, men at de går ud over hvad der er nødvendigt herfor idet der ikke på nuværende 

tidspunkt tillades underskudsindrømmelse for endelige tab. Man kunne dog forestille sig mindre 

indgribende foranstaltninger, eksempelvis en tilladelse til underskudsindrømmelse, såfremt der i 

tilfælde af eventuelle senere overskud sker en genbeskatning. Der er derfor en sandsynlighed for, at 

Domstolen, hvis den tillægger proportionalitetsvurderingen mere værdi fremadrettet, vil komme 

frem til, at der findes endnu mindre indgribende foranstaltninger, hvorfor reglerne således vil være 

EU-stridige under alle omstændigheder.  

 

I forhold til endelige tab er der jf. gældende retspraksis kun begrænsede situationer, hvor dette 

kommer på tale. Det kræver nemlig at datterselskabet har udtømt alle muligheder for at udnytte 

underskuddet i kildestaten i det skatteår, hvor underskuddet er opstået, samt i tidligere skatteår, 

samt at der ikke er mulighed for at udnytte underskuddet i senere skatteår i kildestaten.  Det vil 

navnlig omfatte situationer med faktiske omstændigheder, fx ved gennemførsel af en likvidation 

eller en endelig ophørsfusion. Dette fordi det kræves, at der ikke længere er mulighed for selv 

minimale indtægter hos datterselskabet i fremtiden. Underskud der retligt er udelukket i 

datterselskabets hjemland kan dog ikke udnyttes af moderselskabet. En begrænset 

underskudsfremførselsperiode er en retlig omstændighed, og kan således også være en faktor, der 

kan medvirke et endeligt tab, men Domstolen har ikke nærmere fastsat, hvor langt man kan gå 

tilbage, når underskuddet først bliver endeligt flere år efter dets opståen. 

Bevisbyrden for det endelige tab pålægger selskabet selv, men Domstolen har dog ikke nærmere 

defineret, hvad denne omfatter. Således er selve intentionen om en likvidering eksempelvis 

tilstrækkelig, dog virker det vanskeligt at bevise en likvidation, før den rent faktisk er gennemført.  

I Danmark har vi på nuværende tidspunkt ikke regler for, hvornår det skal vurderes om et tab er 

endeligt, såsom det er tilfældet i Storbritannien, hvor vurderingen skal ske umiddelbart efter det 

indkomstår, hvori det er opstået. Det betyder, at man efter danske regler kan forestille sig 

situationer, hvor denne vurdering først sker 1-2 år efter. Der er dog sandsynlighed for, at 
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selskaberne vil blive pålagt vurderingen på samme måde som efter de britiske regler grundet den 

manglende stillingtagen i dansk intern ret. 

 

Ifølge Marks & Spencer undtagelsen er der således kun relativt få situationer hvor tab kan 

konstateres at være endelige, og i forhold til en større retssikkerhed på området må det da også 

anbefales, at undtagelsen droppes til fordel for regler om underskudsudnyttelse mod en senere 

genbeskatning jf. tidligere omtalt i dette afsnit.  

 

6. EU-retlig analyse af genbeskatningsreglerne 

 

Når et selskab har godtgjort, at det har lidt et endeligt tab, og dermed har krav på 

grænseoverskridende underskudsudnyttelse, vil de enkelte medlemsstater sidde tilbage med 

spørgsmålet om, i hvilke situationer de så har mulighed for, at genbeskatte de anvendte underskud. 

Emnet blev første gang behandlet i Krankenheim Ruhesitz dommen, som omhandlede spørgsmålet 

om genbeskatning i forhold til udenlandske faste driftssteder, og hvorvidt anvendelse af sådanne 

skatteregler er proportionale.  

 

Danmark har genbeskatningsregler vedrørende frivillig international sambeskatning, men hvorvidt 

disse analogt kan anvendes på græmseoverskridende situationer, hvor der ikke er tilvalgt 

international sambeskatning, eller hvilke muligheder medlemslandene har for at indføre 

genbeskatningsregler, vil blive behandlet i nærværende afsnit.  

 

6.1 Indledning 

 
Domspraksis vedrørende genbeskatning er lidt mere beskedent sammenlignet med 

sambeskatningsreglerne og endelige underskud, men er behandlet indenfor de seneste år. I den 

forbindelse er de danske genbeskatningsregler blevet behandlet i Nordea Bank Danmark dommen, 

som omhandlede underskud fra Nordea Danmarks faste driftssteder i andre nordiske lande, som 

efter en lukning af disse blev genbeskattet i Danmark iht. dagældende genbeskatningsregler. 

Reglerne blev af EU-Domstolen i sidste ende erklæret uproportionale. 
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Den første dom på området var Krankenheim Ruhesitz dommen, som omhandlede et selskab med 

begrænset ansvar beliggende i Tyskland med et fast driftssted i Østrig. Underskuddene i dette blev 

fradraget hos det tyske selskab, men da det faste driftssted senere gav overskud og herefter solgtes, 

skete der genbeskatning. Domstolen konkluderede, at reglerne ikke var EU-stridige.  

 

Den seneste dom på området er Timac Agro sagen, som omhandler et tysk selskab tilhørende en 

fransk koncern, med et fast driftssted i Østrig, som i flere af de omhandlede år havde lidt tab, og 

senere blev solgt til et selskab i Østrig tilhørende samme koncern. Sagen er lidt anderledes idet de 

omhandlede skatteår skal ses i to, da de tyske skatteregler blev ændret. Det første spørgsmål går 

således på regler, hvorefter Tyskland var tillagt beskatningsretten af indtægter fra det faste 

driftssted, mens det andet spørgsmål går på reglerne hvorefter Tyskland ikke var tillagt denne 

beskatningsret. Det tab, som oprindeligt var blevet fradraget blev genbeskattet, og det tab, som var 

opstået efter de nye regler, blev der nægtet fradragsret for. Domstolen fandt herefter, at de første 

regelsæt var EU-konforme mens der iht. det andet spørgsmål manglende sammenlignelighed i 

situationerne.  

 

Domstolens afgørelser har således været forskellige på området, hvorfor det er væsentligt at fastslå 

hvorvidt genbeskatning af tidligere fradragne endelige underskud er proportionale. 

 

 

6.2 Identifikation af relevant frihedsrettighed 
 

Reglerne om genbeskatning af underskud er relevant i tilfælde, hvor et dansk moderselskab 

udnytter et konstateret endeligt underskud i sin skattepligtige indkomst, men hvor der alligevel 

bliver tale om et senere overskud eller i situationer, hvor de enkelte medlemslande tilbyder 

lempeligere foranstaltninger end indrømmelse af endelige tab, eksempelvis adgang til fradrag af 

udenlandske underskud mod en senere genbeskatning i tilfælde af eventuelle overskud i 

datterselskabet. Der er således fortsat et krav om koncernforbindelse, herunder et kontrolelement, 

hvilket betyder, at den relevante frihedsrettighed er etableringsretten jf. art. 49 TEUF
117

. 
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6.3 Restriktionstest 
 

Det fremgår af retspraksis, at etableringsfriheden vanskeliggøres, hvis det hjemmehørende selskab, 

der har et datterselskab i en anden medlemsstat, undergives en skattemæssig forskelsbehandling i 

henhold til en medlemsstats lovgivning, der stiller det pågældende selskab ringere i forhold til et 

hjemmehørende selskab med et datterselskab i den førstnævnte stat
118

.  

 

De nugældende danske genbeskatningsregler betyder således genbeskatning af lovligt fratrukne 

underskud i forskellige situationer med grænseoverskridende elementer, som ikke finder 

anvendelse, hvis datterselskabet var beliggende i Danmark. Moderselskabet vil således få 

indrømmet en skattefordel, som havde datterselskabet været beliggende i Danmark. Ved senere at 

foretage en genbeskatning, hvis datterselskabet opnår overskud, fjernes denne skattefordel dermed 

igen
119

. Denne ufordelagtige behandling vil kunne afholde danske selskaber fra, at ville udøve sin 

virksomhed gennem et datterselskab beliggende i en anden medlemsstat, og udgør derfor en 

hindring for etableringsretten
120

.  

 

I forhold til sammenligneligheden, kan det diskuteres, om rent nationale situationer med et dansk 

moderselskab og et dansk datterselskab og situationer med et dansk moderselskab og et udenlandsk 

datterselskab, vil være i sammenlignelige situationer. En ren dansk koncern vil være underlagt 

reglerne om tvungen national sambeskatning, mens et dansk moderselskab med udenlandske 

datterselskaber vil have muligheden for at tilvælge international sambeskatning, men vælges dette 

ikke, vil det kun være moderselskabet, som er underlagt dansk beskatning, mens datterselskabet vil 

være underlagt national beskatning i det land, hvori det er beliggende. Genbeskatningssituationer 

vil således ikke blive relevante i de nationale situationer, idet underskuddene altid kan anvendes 

her. Domstolen har dog tidligere anerkendt, at forholdene for et hjemmehørende moderselskab, der 

ønsker at udgøre en skattemæssig enhed med sit ikke-hjemmehørende datterselskab, med hensyn til 

formålet med en beskatningsordning er objektivt sammenlignelig med en rent national situation
121

. 

Herudover kan det ligeledes antages, at situationerne ville blive anset for at være sammenlignelige 

idet der ved indrømmelse af endelige tab hos moderselskabet således også indrømmes en 

skattefordel til denne på samme måde, som hvis datterselskabet havde været beliggende i 
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Danmark
122

, uagtet at Danmark ikke beskatter datterselskabets indtægter. Det kan derfor antages, at 

Domstolen ville komme frem til samme konklusion i dette tilfælde, altså at situationerne er 

sammenlignelige.  

 

I forslaget til sin afgørelse af Nordea Bank Danmark sagen kommer generaladvokat Kokott dog 

frem til, at efterprøvelsen af de sammenlignelige situationer virker overflødig. Dels fordi det virker 

umuligt at adskille vurderingen fra efterprøvelsen af, om der foreligger en begrundelse, eller 

identificere kriterier til fastlæggelse af i hvilke situationer det helt må afvises, at der foreligger 

objektivt sammenlignelige situationer. Det kan således virke som om, at efterprøvelsen af, om der 

foreligger objektivt sammenlignelige situationer gav mere mening tidligere, hvor Domstolen var 

mere tilbageholdende med at acceptere andre begrundelser, end de i Traktaten fastsatte. I dag 

anerkender Domstolen dog både anerkendte eller efter omstændighederne, fremtidigt anerkendte, 

begrundelser. Der sker således en efterprøvelse af om situationerne er objektivt sammenlignelige, 

og herefter undersøges det samme i relation til efterprøvelse af begrundelsen.  

På den baggrund har sammenlignelighedsefterprøvelsen været meget forskellig. I nogle tilfælde har 

Domstolen anset det tilstrækkeligt, at der i begge situationer tilstræbes en skattefordel, for at 

anerkende sammenligneligheden
123

, mens der modsat også findes grundige undersøgelser der 

forholder sig indgående til regelsystemet i den anden berørte medlemsstat
124

, og i andre tilfælde 

virker det som om, at Domstolen ikke rigtig efterprøver sammenligneligheden, eller blot 

konstaterer, at situationerne er sammenlignelige uden videre begrundelse herfor
125

. 

 

Domstolen har dog endnu ikke forkastet efterprøvelsen, og denne skete således også i såvel Nordea-

dommen som senest i Timac-dommen. En egentlig forkastelse af dette step kan derfor endnu ikke 

bekræftes, men det er klart, at dette step står i klar sammenhæng med de efterfølgende.  

 

6.4 Retfærdiggørelse 
 

I forhold til de tvingende almene hensyn, blev der i Nordea Bank Danmark sagen påberåbt 

hensynene til en afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen i forbindelse med hensynet til at 

forebygge skatteunddragelse, mens der i Timac Agro sagen blev påberåbt de selvsamme hensyn 
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samt herudover ligeledes hensynet til sammenhængen i den nationale skatteordning. I Krankenheim 

Ruhesitz var det derimod kun hensynet til sammenhængen i den nationale skatteordning, der blev 

påberåbt. Alle sagerne omhandlede faste driftssteder, men da de nugældende genbeskatningsregler i 

SEL § 31 A, stk. 11 eller eventuelt nyudformede genbeskatningsregler vedrørende endelige tab 

søger at opfylde de samme formål, som reglerne i de førnævnte sager, kan det antages, at de samme 

hensyn ligeledes ville blive påberåbt i situationer omhandlende datterselskaber. 

 

Den måde hvorpå medlemsstaterne i et bestemt tilfælde har fordelt beskatningskompetencen 

imellem sig, vil ikke blive draget i tvivl af Domstolen, og det vil dermed blive opretholdelsen af 

fordelingen af beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne, der vil blive lagt til grund. Med 

hensyn til, hvordan medlemsstaterne indbyrdes kan udnytte og beskytte deres 

beskatningskompetence, findes der efter retspraksis to eksempler. Dels kan de forhindre, at de 

bliver frataget deres beskatningskompetence med hensyn til indkomster, ved at disse bliver flyttet 

til en anden medlemsstat
126

. Det betyder, at det er tilladt at bekæmpe fiktive eller svigagtige 

arrangementer om flytning af skatteindtægt mellem medlemsstaterne. Dels må der heler ikke tages 

hensyn til underskud fra en virksomhed, som de ikke selv, men en anden medlemsstat undergiver 

beskatning. Dette sikrer en symmetri mellem kompetencen til at beskatte overskud og muligheden 

for at fradrage underskud
127

. Den skattepligtige skal således ikke have mulighed for at vælge, i 

hvilke medlemsstat de vil fradrage underskud
128

.  

Behovet for at sikre symmetrien mellem kompetencen til at beskatte fortjeneste og muligheden for 

at fradrage tab udlignes af beskatningen af den fortjeneste, som datterselskabet opnår under 

moderselskabets beskatningskompetence
129

. I det i analysens omhandlede tilfælde har Danmark 

ingen beskatningskompetence for indtægterne i datterselskabet, hvorfor denne udligning ikke 

opstår. At fratage et land beføjelsen til på ny at medregne tab, der tidligere er blevet fradraget for 

datterselskaber eller faste driftssteder, i det hjemmehørende selskabs skattepligtige indkomst, ville 

medføre, at selskabet frit kunne vælge den medlemsstat hvori det vil fradrage disse tab
130

. Ved at 

have en genbeskatningsordning, gør medregningen det muligt at sikre symmetrien mellem 

kompetencen til at beskatte indtægter og muligheden for at fradrage tab og dermed sikre en 

afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen mellem de enkelte medlemsstater. En eventuel 

fortjeneste eller indtægter, der måtte fremkomme i et senere indkomstår, vil som udgangspunkt ikke 
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være skattepligtigt til Danmark, hvorfor det derfor er logisk på ny at medregne tab, der tidligere er 

taget i betragtning.  

 

Med hensyn til at sikre sammenhængen i en national skatteordning følger det af retspraksis, at en 

medregning af tidligere fradragne tab, ikke kan adskilles fra den forudgående hensyntagen til dette 

tab. Medregningen for et selskab med et datterselskab eller et fast driftssted i en anden medlemsstat, 

hvori selskabets hjemstedsstat ikke udøver nogen beskatningsret, er udtryk for en logisk symmetri. 

Sammenhængen mellem de to led i beskatningsmekanismen er således til stede, idet medregningen 

udgør et uadskilleligt modstykke til det tidligere indrømmede fradrag
131

. Såfremt tabet er endeligt, 

og der derfor følgelig ikke forekommer flere indtægter i datterselskabets hjemland, vil 

moderselskabet have krav på at udnytte underskuddet, og der vil dermed heller ikke være noget at 

genbeskatte
132

. For at hensynet kan påberåbes kræves det således, at moderselskabets hjemland ikke 

har beskatningskompetencen til datterselskabets indtægter, da symmetrien ellers ville være sikret 

via muligheden for beskatningen af disse indtægter. Dette er også årsagen til, at hensynet ikke 

kunne påberåbes i Nordea dommen, da der her var indgået en creditlempelsesordning. 

Eftersom Danmark ikke udøver nogen ret til beskatning af indtægter der oppebæres af 

datterselskaber beliggende i udlandet jf. territorialprincippet, afspejler medregningen af de 

pågældende tab i den skattepligtige indkomst for et hjemmehørende moderselskab en logisk 

symmetri jf. også tidligere omtalt. De to førstnævnte hensyn minder derfor på mange områder om 

hinanden, hvilket også kan være forklaringen på, hvorfor hensynet til at sikre sammenhængen i den 

nationale beskatningsordning i Krankenheim Ruhesitz dommen kunne stå mere eller mindre alene.  

 

I forhold til hensynet til at modvirke skatteunddragelse kan det antages, at der er en risiko for, at en 

koncern organiserer sine aktiviteter således, at den i sin skattepligtige indkomst i Danmark foretager 

fradrag for tabet for tabsgivende datterselskaber og/eller faste driftssteder, for derefter, når disse 

giver overskud, at flytte aktiviteterne til et andet selskab i koncernen, som er skattepligtigt i en 

anden medlemsstat
133

. I forbindelse med opretholdelse af fordelingen af beskatningskompetencen 

drejer det sig således ikke om, at forhindre, at en skattepligtig fuldstændigt unddrager sig 

beskatning, men at den pågældende gennem fiktive konstruktioner flytter skatteindtægterne til en 

anden medlemsstat.  
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Domstolen understreger endvidere i Timac Agro dommen at de krav, der er forbundet med den 

afbalancerede fordeling af beskatningskompetencen og med sammenhængen i skattesystemet, er 

sammenfaldende
134

, mens formålene om at sikre en afbalanceret fordeling af 

beskatningskompetencen mellem medlemslandende og om forebyggelse af skatteunddragelse også 

er forbundne
135

. 

 

På baggrund heraf kan det konkluderes, at genbeskatningsregler som i analysen omhandlende vil 

kunne retfærdiggøres ud fra hensynene om at sikre en afbalanceret fordeling af 

beskatningskompetencen, hensynet til at sikre sammenhængen i en national skatteordning og 

hensynet til at modvirke skatteunddragelse.  

 

6.5 Egnethed og proportionalitet 
 

Det må bekræftes, at de behandlede hensyn er egnede til at opfylde formålene hermed, idet en 

genbeskatning dels modvirker, at et selskab selv kan sætte sig i en situation, hvor det bestemmer, i 

hvilket land det vil har taget hensyn til sine underskud, dels undgår fradragsindrømmelse uden 

mulighed for senere inkludering af disse i overskudssituationer, sådan at skattegrundlaget bliver 

udhulet, og dels undgår skattesnyd, hvorefter selskaberne ville kunne lave kunstige arrangementer 

mod at undgå den skat, de ellers skulle have betalt til Danmark. I forhold til likvidationssituationer 

ønskes det heller ikke, at det skal være muligt at undgå genbeskatning, ved at fastsætte salgspriser 

for eventuelle aktiver, der frasælges, lavere end markedsprisen eller ved andre arrangementer. 

  

Det skal herefter analyseres, om genbeskatningsreglerne går ud over, hvad der er nødvendigt for at 

imødekomme de påberåbte hensyn.  

 

I Krankenheim Ruhesitz dommen medgik indkomst fra et udenlandsk fast driftssted i grundlaget for 

det tyske moderselskabs skattepligtige indkomst mod efterfølgende genbeskatning af underskud i 

senere indkomstår (eksemption). Det er således væsentligt at bemærke, at Østrig, hvori det faste 

driftssted var beliggende, havde beskatningskompetencen til det faste driftssteds indkomst. 

Domstolen fandt, at generelt må genbeskatningsreglerne anses for at være udtryk for en logisk 

symmetri, og være proportionale når kun de underskud, der er blevet fradraget medregnes og det 
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medregnede underskud svarer til det oparbejdede overskud
136

. Dog er det ikke afgørende hvorvidt 

det land, hvori det faste driftssted hhv. datterselskabet er beliggende, anser et underskud for endeligt 

i forhold til at forpligte moderselskabets hjemland til at anerkende underskuddet. Moderselskabets 

hjemland skal således ved vurderingen af, om betingelserne for anvendelse af det udenlandske 

underskud er opfyldt, kun se på om dets egne nationale regler er opfyldt for anvendelse af 

underskud. Denne vurdering bør naturligvis ske efter samme målestok, som sker ved vurderingen af 

anvendelsen af underskuddet fra et indenlandsk datterselskab
137

. 

 

I Timac Agro blev de tyske regler før 1999 anerkendt som værende proportionale, idet tab, der 

tidligere var fradraget for det afhændede driftssted, ikke kan udlignes ved beskatningen af 

driftsstedets indtægter, idet disse var skattefritagne i Tyskland
138

. Igen var det altså det land, hvori 

det faste driftssted var beliggende, som var tillagt beskatningskompetencen mens Tyskland 

indrømmede underskud mod en senere medregning svarende til beløbet af det tidligere fradragne 

tab. Medregningen udgjorde således en skattemæssig udligning af det hjemmehørende selskabs 

fortjeneste, som ikke var blevet beskattet tidligere. I denne sag blev de omhandlende tab dog ikke 

anset for værende endelige, idet mulighederne for at tage hensyn til disse ikke var udnyttet fuldt ud 

i Østrig. Det ansås dermed ikke for godtgjort, at tabene var at betragte som endelige, uanset at 

underskuddene ikke var fremførselsberettigede i Østrig på daværende tidspunkt.   

 

Nordea Bank Danmark sagen adskiller sig fra øvrige sager om faste driftssteder, idet Danmark 

anvendte creditmetoden ved lempelse for dobbeltbeskatning. I sagen genbeskattede Danmark de 

tidligere fratrukne nettounderskud, da moderselskabets udenlandske faste driftssteder blev 

overdraget til udenlandske koncernselskaber. Domstolen kom frem til, at lovgivningen var 

uproportional. Dette med begrundelsen, at den i sagen omhandlende situation var omstruktureringen 

forretningsmæssigt begrundet, og at det er uforholdsmæssigt at anordne fuld genbeskatning af 

tidligere fratrukne underskud ved enhver blot delvis afhændelse af et fast driftssted, det vil sige 

også tilfælde, hvor et fast driftssted i det væsentligste blot afhændes
139

. Der skete således i 

situationen en beskatning, der oversteg overskuddet under dansk beskatningskompetence. Igen er 

det væsentligt at bemærke, at Danmark i denne sag var tillagt en vis del af beskatningskompetencen 

til indtægterne i det udenlandske faste driftssted i form af creditoverenskomsten. Domstolen siger 

                                                 
136

 Jf. Krankenheim Ruhesitz C-157/07 præmis 44-45 
137

 Madsen ”Nordea-dommen – anvendelse af udenlandske underskud”, SU 2015, 2 
138

 Jf. dommens præmis 51 
139

 Se også AG Kokott’s forslag til afgørelse, præmis 62-63 



Grænseoverskridende underskudsudnyttelse 

 

 

Side 64 af 78 
 

hermed, at det er uproportionalt at anordne fuld genbeskatning, når Danmark i forvejen havde 

beskatningskompetencen til løbende indtægter fra de faste driftssteder samt den fortjeneste, som 

skete i forbindelse med omstruktureringen, da de udenlandske filialer blev lukket.  

 

I tilfælde med en koncern, hvori der ikke er valgt international sambeskatning, vil Danmark som 

tidligere nævnt således ikke have beskatningskompetencen til datterselskabets indtægter, og er at 

sammenligne med situationerne i Krakenheim og Timac. Landet der har haft 

beskatningskompetencen synes således at have været tillagt stor værdi i forhold til prøvningen af 

proportionaliteten i tidligere sager. Dette fordi tab, der tidligere er blevet fradraget ikke kan 

udlignes ved beskatning af senere indtægter. Genbeskatningen af tabene på ny har dog ikke 

indvirkning på kvalificeringen af det enkelte tab, idet principperne for endelige tab fra Marks & 

Spencer dommen fortsat håndhæves i den nyeste retspraksis
140

.  

 

Det kan på baggrund af ovenstående domme konkluderes, at genbeskatning grundlæggende er EU-

retligt acceptabelt som værn mod skattetænkning, men at fuld genbeskatning, som i Nordeas 

tilfælde, i tilfælde at en forretningsmæssigt begrundet omstrukturering er uproportional og i strid 

med etableringsretten. I det omfang genbeskatningen således medfører en større beskatning, end 

hvad der svarer til en likvidationsbeskatning eller en beskatning, som overstiger overskuddet under 

det pågældende lands beskatningskompetence, synes en genbeskatningsregel således at være EU-

stridig. Det vil sige, at såfremt genbeskatningssaldoen er større end de efterfølgende indtægter fx 

ved en likvidation (likvidationsavancen), vil der som udgangspunkt ske en økonomisk 

merbeskatning af samme indkomst, som dermed er EU-stridig jf. Nordea dommen.  

 

I forhold til de danske regler, blev den behandlede regel i Nordea Bank Danmark sagen, LL § 33 D, 

stk. 5, ophævet i 2005, hvorfor en resterende positiv genbeskatningssaldo kommer til beskatning 

både ved salg af et fast driftssted til et koncernforbundet selskab som til tredjemand. Reglen gælder 

dog fortsat såfremt selskabet umiddelbart efter ophøret af skattepligten omfattes af international 

sambeskatning efter SEL § 31 A jf. reglens 1. pkt. Reglen må således antages at være i strid med 

etableringsretten, særligt i tilfælde, hvor en omstrukturering er forretningsmæssigt begrundet jf. 

Nordea-dommen. I det nyligt fremsatte lovforslag L 123 fremsat i februar 2016 søger man dog at 

imødekomme dette på baggrund af Nordea-sagen, ved at der i overgangsreglen indsættes følgende 

efter 9. pkt.: ”Ligningslovens § 33 D, stk. 5, finder dog ikke anvendelse, hvis det faste driftssted er 
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beliggende i et land, der er medlem af EU eller EØS.”
141

 Ved at indføre denne tekst sker der 

således ikke forskelsbehandling mellem rent nationale situationer og situationer hvor der er et 

grænseoverskridende element indenfor EU, hvorfor reglen herefter må antages at være proportional.  

 

I forhold til anvendelse af reglerne om fuld genbeskatning i SEL § 31 A stk. 11 analogt på selskaber 

i afhandlingens analyserede situation, er der derfor tale om selskaber i modsætning til faste 

driftssteder, som behandlet i Nordea og Timac dommene. Der er naturligvis forskel på disse to 

skattesubjekter, og de behandles således heller ikke ens skattemæssigt, idet faste driftssteder ikke er 

selvstændige skattesubjekter mens datterselskaber er. Afhængigt af reglerne i datterselskabets 

hjemland, kan der eksistere en mulighed for, at tab kan fremføres her, hvorfor muligheden for 

dobbelt fradrag for tab består. Dette er i henhold til retspraksis muligt for medlemsstaterne at værne 

sig imod
142

. Som Domstolen også kommer frem til i sin afgørelse til Nordea sagen, synes en fuld 

genbeskatning dog at være uproportional, idet selskaberne risikerer, at få underskud genbeskattet ud 

over, hvad der bliver modsvaret af løbende indtægter og eventuelle kapitalgevinster opnået ved 

afhændelse af aktiver, altså en reel økonomisk merbeskatning. Reglerne er således unødvendigt 

hårde overfor selskaberne, idet de endelige tab således alligevel ikke bringes til fradrag i Danmark, 

og på denne baggrund må reglerne om fuld genbeskatning derfor som tidligere nævnt anses for at 

være uforenlige med EU-retten. 

 

Modsat må reglerne om ordinær genbeskatning i SEL § 31 A stk. 10 anses for at være i 

overensstemmelse med etableringsfriheden henført til dommene Krankenheim og Timac samt 

Nordea modsætningsvist, idet genbeskatningen her udgør skatteværdien af de tidligere fradragne 

underskud.  

 

På baggrund af ovenstående kan det således konkluderes, at genbeskatningsreglerne i SEL § 31 A 

stk. 11 om fuld genbeskatning formentlig er EU-stridige og således heller ikke vil kunne anvendes 

analogt i situationer hvor international sambeskatning ikke er valgt, og hvor et moderselskab har 

udnyttet et datterselskabs endelige tab. 

 

Med hensyn til ordinær genbeskatning er denne således formentlig ikke EU-stridig, og principperne 

synes derfor at kunne anvendes i førnævnte situationer såfremt Danmark har hjemlen hertil. En 
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direkte anvendelse af reglen virker dog ikke optimal, men en del af principperne vil kunne anvendes 

analogt.  

 

Der er i tilfælde med et dansk moderselskab som ikke har tilvalgt international sambeskatning med 

sit datterselskab således ingen bindingsperiode, som ellers er tilfældet. Man kunne således forestille 

sig nogle nye regler, hvor tidligere fradragne endelige tab kan genbeskattes, såfremt datterselskabet 

efterfølgende opnår overskud eller hvis det viser sig, at underskuddet alligevel kan anvendes i 

datterselskabet hjemland. Hvis Marks & Spencer undtagelsen opretholdes, og de danske 

skatteregler ikke ændres, kan situationen eksempelvis opstå, hvis moderselskabet i år 0 kan 

godtgøre overfor skattemyndighederne, dets intentioner om at likvidere et underskudsgivende 

datterselskab. Bevisbyrden vil som tidligere nævnt utvivlsomt være tung for selskabet, såfremt 

likvidationen først faktisk gennemføres i de(t) efterfølgende indkomstår, men ifølge retspraksis ikke 

umulig. Anerkender skattemyndighederne således tabet som værende endeligt, vil det kunne bringes 

til fradrag hos moderselskabet allerede på dette tidspunkt. Viser det sig efterfølgende, at 

afhændelsen af aktiverne i datterselskabet i det efterfølgende år er overskudsgivende, skal Danmark 

kunne genbeskatte det underskud, som blev fradraget i år 0.  

 

Muligheden kan også forelægge såfremt Danmark imødekommer EU-retspraksis og indfører 

lempeligere regler, end reglerne om endelige underskud i Marks & Spencer dommen foreskriver. 

En løbende underskudsudnyttelse mod en efterfølgende genbeskatning af overskud er således 

mulig, og også mere proportional jf. tidligere afsnit. Principperne omkring, at moderselskabets 

indkomst forhøjes med et beløb svarende til den likvidationsfortjeneste, som er opnået ved 

likvidationen af datterselskabet, dog højst med en værdi svarende til genbeskatningssaldoen 

divideret med den aktuelle selskabsskatteprocent, altså skatteværdien af dette, vil ligeledes kunne 

anvendes i disse tilfælde. Det betyder, at hvis datterselskabet i senere år opnår overskud vil det være 

muligt for Danmark at foretage genbeskatning, så længe denne ikke går ud over de indtægter, som 

senere realiseres.  

 

6.6 Delkonklusion 

 

Den relevante frihedsrettighed i forhold til genbeskatningsregler er etableringsretten i art. 49 TEUF 

grundet koncernforbindelsens kontrolelement, idet der fortsat er tale om et dansk moderselskab, der 

ejer et udenlandsk datterselskab. 
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Det kan konkluderes, at ved at foretage en genbeskatning af tidligere lovligt fratrukne underskud, 

vil der foreligge en restriktion for etableringsfriheden idet der i rent nationale situationer aldrig sker 

genbeskatning. 

 

Det kan diskuteres om et dansk moderselskab med et udenlandsk datterselskab overhovedet er i en 

sammenlignelig situation med et dansk moderselskab med et dansk datterselskab. Det udenlandske 

datterselskab vil ligge udenfor Danmarks beskatningskompetence, og som udgangspunkt vil 

situationerne ikke være sammenlignelige. Men jf. retspraksis er de at sammenligne i forhold til det 

formål de søger at forfølge, nemlig at udgøre en samlet skattemæssig enhed. Dette er ligeledes 

tidligere anerkendt af Domstolen. 

 

 

Det kan konkluderes, at genbeskatningsregler vil kunne retfærdiggøres ud fra hensynene om at sikre 

en afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen, hensynet til at sikre sammenhængen i en 

national skatteordning og hensynet til at modvirke skatteunddragelse. Særligt at bemærke er 

således, at en medregning af tidligere fradragne tab ikke kan afskilles fra den forudgående 

hensyntagen til disse. Det udgør således en logisk symmetri at medregne tab, såfremt et 

datterselskab senere udviser et overskud, idet Danmark ikke udøver beskatningskompetence overfor 

datterselskabets indtægter. 

 

Det kan konkluderes, at såfremt genbeskatningen medfører en større beskatning, end hvad der 

svarer til en likvidationsbeskatning eller en beskatning, som overstiger overskuddet under det 

pågældende lands beskatningskompetence, synes en genbeskatningsregel at være uproportional og 

dermed EU-stridig. En væsentlig faktor herfor er således, om det pågældende land udøver en 

beskatningskompetence overfor datterselskabets indtægter, hvilket ikke er tilfældet i Danmark jf. 

det territorialprincippet. 

 

Det kan konkluderes, at genbeskatningsreglerne i SEL § 31 A stk. 11 om fuld genbeskatning 

formentlig er EU-stridige og således ikke vil kunne anvendes analogt i situationer hvor international 

sambeskatning ikke er valgt, og hvor et moderselskab har udnyttet et datterselskabs endelige tab. 

Med hensyn til ordinær genbeskatning er denne således formentlig ikke EU-stridig, og principperne 

synes derfor at kunne anvendes i førnævnte situationer såfremt Danmark har hjemlen hertil. En 
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direkte anvendelse af reglen virker dog ikke optimal, men en del af principperne vil kunne anvendes 

analogt.  

 

7. Retsvirkning 

 

Frihedsrettighederne har altid forrang for national ret, hvilket betyder, at medlemsstaterne således 

ikke kan anvende nationale regler, som strider imod disse frihedsrettigheder
143

.  

 

Når der således er afsagt domme vedrørende de enkelte medlemslandes skatteregler, kan 

selskaberne, såfremt landets skatteregler er dømt EU-stridige, gøre krav på at anvende de EU-retlige 

regler, som således må være mere lempelige. Det betyder også, at selskaber, som har været 

underlagt den diskriminerende nationale regel, kan få taget sin sag op igen og eventuelt få ændret 

sin skatteansættelse. Dette er eksempelvis tilfældet for selskaber, som har været underlagt 

genbeskatning på samme måde som Nordea Bank Danmark. På baggrund heraf har skatteministeren 

som tidligere også nævnt lavet et lovforslag om ændringen af den omhandlede paragraf i 

ligningsloven. Genoptagelsesretten og tilbagebetaling af dansk skat kan dog være begrænset af 

regler om forældelse, hvorfor de berørte selskaber hurtigst muligt skal reagere på dette. 

 

Den danske stat er således forpligtet til, at indrette sine skatteregler således at de er i 

overensstemmelse med fællesskabsretten. Så længe de danske skatteregler dog ikke er kendt EU-

stridige, er staten dog ikke forpligtet til at lave disse om, da dommen kun er vejledende for de 

danske domstole og administrative myndigheder. De danske domstole har endnu ikke på eget 

initiativ tilsidesat en dansk lov som ugyldig, fordi den strider mod EU-retten
144

. Der står derfor på 

nuværende tidspunkt heller ikke noget i de danske skatteregler omkring fradrag for endelige tab, 

selvom det er ubestridt, at selskaberne har krav herpå i henhold til Marks & Spencer dommen. For 

at skattereglerne kan udformes fuldstændig i overensstemmelse med dommen mangler der dog 

fortsat klart noget vejledning på området. Det er således ikke klarlagt under hvilke forudsætninger 

undtagelsen fortsat gælder, og så længe vilkårene ikke endeligt er på plads, virker det heller ikke 

sandsynligt, at de danske skatteregler ændres. Hele stridigheden bygger da også umiddelbart på, at 
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det blot er nægtelsen af de endelige underskud der er EU-stridig, og ikke de øvrige bestemmelser i 

sambeskatningsreglerne.  

 

Med hensyn til de endelige tab kan man forestille sig, at der eksisterer en del danske 

moderselskaber, som ikke har valgt international sambeskatning, som har datterselskaber i udlandet, 

der har eller stadig generer underskud i de pågældende lande. Det er således væsentligt at overveje 

for de enkelte selskaber, at forsøge at bevise, at tabene er endelige, såfremt betingelserne herfor er 

til stede. Dette også alternativt hvis selskabet befinder sig i en situation, som kan minde om de i 

afhandlingens omhandlende situationer for endelige tab, men som endnu ikke er forelagt 

Domstolen, idet der ikke findes en positiv/negativ liste for anvendelse af udenlandske underskud 

endnu. Der kan derfor være mange selskaber, som i princippet har krav på grænseoverskridende 

underskudsudnyttelse, som aldrig udnytter denne mulighed, enten fordi de ikke er klar over 

muligheden, eller fordi de mener, at bevisbyrden herfor er for tung at løfte kontra de fordele der kan 

opstå heraf. Man kan dog også forestille sig, at hvis flere selskaber gjorde krav på den 

grænseoverskridende underskudsudnyttelse, at de danske skatteregler blev indrettet således, at de 

bedre tilgodeså disse situationer. Eksempelvis mangler der på nuværende tidspunkt vejledning til, 

på hvilket tidspunkt vurderingen af om et endeligt tab foreligger, skal ske.  

8. Konklusion 

 

Afhandlingens formål har været at definere de situationer, hvor selskaber har krav på 

grænseoverskridende underskudsudnyttelse, samt i hvilke situationer der kan ske genbeskatning. 

Afhandlingen har igennem en retsdogmatisk analyse af relevante EU-domme således forsøgt at nå 

frem til gældende ret på området.  

 

Indledningsvist har afhandlingen defineret de nugældende danske sambeskatningsregler, som 

kendetegnes ved, at hjemmehørende koncernforbundne selskaber indgå i en tvungen national 

sambeskatning jf. SEL § 31, stk. 1 hvorefter alle disse selskabers indkomster puljes og beskattes 

som ét. Der gælder et territorialbeskatningsprincip, som betyder, at danske selskabers udenlandske 

datterselskaber mv. ikke indgår i sambeskatningen.  

 

Der gælder ligeledes regler om international sambeskatning, som udgør en valgfri ordning, hvor den 

nationale sambeskatningskreds jf. globalpuljeprincippet udvides med samtlige koncernens 
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udenlandske selskaber, faste driftssteder og faste ejendomme. Der indtræder valget af international 

sambeskatning en 10-årig bindingsperiode, hvori sambeskatningen skal opretholdes. Der vil ved 

udløbet heraf ske en ordinær genbeskatning jf. SEL § 31 A, stk. 10 hvis international 

sambeskatning ikke genvælges. Det betyder, at administrationsselskabets indkomst forhøjes i det 

indkomstår hvor sambeskatningen ophører med et beløb svarende til den fiktive 

likvidationsfortjeneste, som det udenlandske selskab ville have opnået ved ophør af virksomheden, 

dog højst en værdi svarende til genbeskatningssaldoen divideret med den aktuelle 

selskabsskatteprocent.  

Genbeskatningssaldoen opgøres for hvert enkelt land, og udgør skatteværdien af de underskud, som 

de udenlandske selskaber samlet har haft i sambeskatningsperioden, som er fradraget i indkomst 

hos andre selskaber. 

Hvis bindingsperioden afbrydes indtræder fuld genbeskatning jf. SEL § 31 A stk. 11, som betyder, 

at administrationsselskabets indkomst forhøjes med alle genbeskatningssaldi divideret med den 

aktuelle selskabsskatteprocent.   

 

 

Sambeskatningsreglerne er analyseret i forhold til etableringsretten i art. 49 TEUF grundet 

koncernforbindelsens kontrolelement.  

 

Da der i grænseoverskridende situationer ikke er mulighed for at fradrage underskud som indenfor 

national sambeskatning er reglerne diskriminerende. Situationerne er som udgangspunkt ikke 

objektivt sammenlignelige men hvis man ser på det formål, der søges opfyldt i begge situationer, 

nemlig underskudsudnyttelsen, så vil situationerne alligevel anses for at være sammenlignelige jf. 

retspraksis. 

 

Analysen viser, at de danske sambeskatningsregler kan retfærdiggøres efter hensynene til en 

afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen, hensynet til at modvirke skatteunddragelse samt 

hensynet til at modvirke dobbelt fradrag. Hvis Danmark skulle indrømme underskud uden at have 

været tildelt beskatningsretten til datterselskabets løbende overskud, så vil det bringe koncerner i en 

situation, hvor de selv kan vælge, i hvilken medlemsstat, der skal tages hensyn til underskuddet. 

Herudover er der en potentiel mulighed for, at der bliver taget hensyn til underskuddet såvel i 

datterselskabets land som i Danmark. Til sidst ønsker man ikke, at selskaberne kan spekulere i rent 

kunstige arrangementer, for at unddrage sig skattebetalinger. De danske sambeskatningsregler 
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konkluderes at være egnede til at opfylde de førnævnte mål, men går ud over hvad der er 

nødvendigt, idet der ikke tillades underskudsindrømmelse for endelige tab. Reglerne er således 

uforenelige med art. 49 TEUF. Konformiteten kan på nuværende tidspunkt nås ved enten at ophæve 

restriktionen, dvs. altid at indrømme fradrag for underskud, eller en retfærdiggørelse heraf, navnlig 

fradragsindrømmelse af endelige tab. Der eksisterer dog mindre indgribende foranstaltninger, 

eksempelvis en tilladelse til underskudsindrømmelse, såfremt der i tilfælde af eventuelle senere 

overskud sker en genbeskatning. Der er derfor en sandsynlighed for, at Domstolen, hvis den 

tillægger proportionalitetsvurderingen mere værdi fremadrettet, vil komme frem til, at der findes 

endnu mindre indgribende foranstaltninger, hvorfor reglerne således vil være EU-stridige selv ved 

tilladelse af fradrag for endelige tab. Konsekvensen heraf er, at sambeskatningsreglerne formentlig 

ikke kan opretholdes i sin nuværende form. 

 

Selskaberne har derfor krav på grænseoverskridende underskudsudnyttelse i situationer, hvor det 

kan påvises, at der er tale om endelige tab. Analysen viser endvidere, at endelige tab iht. Marks & 

Spencer undtagelsen har et begrænset anvendelsesområde. For at et tab kan blive endeligt kræves 

det, at datterselskabet har udtømt alle muligheder for at udnytte underskuddet i kildestaten i det 

skatteår, hvor underskuddet er opstået, samt i tidligere skatteår, samt at der ikke er mulighed for at 

udnytte underskuddet i senere skatteår i kildestaten.  Det vil navnlig omfatte tab der bliver endelige 

som følge af faktiske omstændigheder, som typisk kræver, at der gennemføres en likvidation eller 

en endelig ophørsfusion, da der så ikke længere må eksistere mulighed for selv minimale indtægter 

hos datterselskabet i fremtiden. Underskud der retligt er udelukket i datterselskabets hjemland af 

således retlige omstænidgheder, fx grundet manglende fremførselsregler, kan dog ikke udnyttes af 

moderselskabet. Udløbet af en underskudsfremførselsperiode kan således også være en faktor, der 

kan medvirke et endeligt tab, men Domstolen har ikke nærmere fastlagt, hvor langt man kan gå 

tilbage, når underskuddet først bliver endeligt flere år efter dets opståen. 

Bevisbyrden for det endelige tab pålægger selskabet, men Domstolen har ikke nærmere defineret, 

hvad denne omfatter. Selvom det antageligvis må være vanskeligt at bevise, er intentionen om en 

likvidering i praksis tilstrækkelig for at kunne statuere endelige tab.  

 

Der findes efter intern dansk ret ikke regler for tidspunktet hvorpå det skal vurderes om et tab er 

endeligt. Efter de britiske regler skal dette ske umiddelbart efter det indkomstår, hvori tabet er 

opstået, hvilket må udgøre en form for minimumsstandard. Det betyder, at man efter danske regler 

kan forestille sig situationer, hvor denne vurdering først sker år efter tabet faktisk er opstået. Der er 
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dog sandsynlighed for, at selskaberne vil blive pålagt vurderingen på samme måde som efter de 

britiske regler grundet den manglende stillingtagen i dansk intern ret. 

 

Det kan på baggrunden af afhandlingens analyse anbefales, at undtagelsen droppes til fordel for 

regler om underskudsudnyttelse mod en senere genbeskatning for at skabe en større retssikkerhed 

på området. Dette vil ligeledes udgøre mindre indgribende foranstaltninger end blot indrømmelse af 

endelige tab.   

 

Genbeskatningsreglerne er analyseret i forhold til etableringsretten i art. 49 TEUF grundet 

koncernforbindelsens kontrolelement. 

 

Det kan konkluderes, at ved at foretage en genbeskatning af tidligere lovligt fratrukne underskud, 

vil der foreligge en restriktion for etableringsfriheden idet der i rent nationale situationer aldrig sker 

genbeskatning. 

 

Det kan konkluderes, at genbeskatningsregler kan retfærdiggøres ud fra hensynene om at sikre en 

afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen, hensynet til at sikre sammenhængen i en 

national skatteordning og hensynet til at modvirke skatteunddragelse. En væsentlig faktor er 

således, at en medregning af tidligere fradragne tab ikke kan afskilles fra den forudgående 

hensyntagen til disse. Det udgør således en logisk symmetri at medregne tab, såfremt et 

datterselskab senere udviser et overskud, idet Danmark ikke udøver beskatningskompetence over 

datterselskabets løbende indtægter. 

 

Analysen viser, at såfremt en genbeskatning medfører en større beskatning, end hvad der svarer til 

en likvidationsbeskatning, eller overskuddet under det pågældende lands beskatningskompetence, 

synes en genbeskatningsregel at være uproportional. En væsentlig faktor herfor er således, om det 

pågældende land udøver en beskatningskompetence overfor datterselskabets indtægter, hvilket ikke 

er tilfældet jf. det danske territorialprincip. 

 

Det kan herefter konkluderes, at genbeskatningsreglerne i SEL § 31 A stk. 11 om fuld 

genbeskatning er uforenelige med art. 49 TEUF og således ikke vil kunne anvendes analogt i 

grænseoverskridende situationer hvor international sambeskatning ikke er valgt. Med hensyn til 

ordinær genbeskatning er dette foreneligt med art. 49 TEUF, og principperne synes derfor at kunne 
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anvendes i førnævnte situationer såfremt Danmark har hjemlen hertil. En direkte anvendelse af 

reglen virker dog ikke optimal, men en del af principperne vil kunne anvendes analogt.  

 

Medlemslandende kan derfor i overensstemmelse med EU-retten foretage en genbeskatning 

svarende til maksimalt en likvidationsfortjeneste eller de tidligere fratrukne underskud, således at 

der ikke sker økonomisk merbeskatning, i situationer hvor de ikke er tillagt beskatningsretten til det 

udenlandske selskabs løbende overskud, men har indrømmet fradrag for underskud, hvor der senere 

genereres overskud i de(t) pågældende selskab(er). 
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9. Perspektivering 

 

Adgangen til grænseoverskridende underskudsudnyttelse er i afhandlingen blevet præciseret som 

særdeles begrænsede. Det kan derfor være svært for et dansk moderselskab med et 

underskudsgivende udenlandsk datterselskab, at kunne udnytte dette underskud og dermed 

nedbringe sin egen skattepligtige indkomst, såfremt der ikke vælges international sambeskatning 

efter SEL § 31 A. En anden måde at nedbringe moderselskabets skattepligtige indkomst på kan i 

stedet være, at yde det underskudsgivende selskab et koncernbidrag. Metoden bygger på princippet 

om, at et overskudsgivende selskab kan betale et fradragsberettiget bidrag til et underskudsgivende 

selskab, mens det underskudsgivende selskab beskattes af det modtagende bidrag. 

 

EU-Domstolen har allerede afsagt en dom vedrørende koncernbidragsregler i Oy AA C-231/05, 

som vedrørte de finske regler for fradrag for koncernbidrag, hvor fradraget var betinget af, at både 

bidragsyder og bidragsgiver var hjemmehørende selskaber. Domstolen kom frem til, at det udgjorde 

en restriktion for udøvelsen af etableringsretten i art. 49 TEUF, da datterselskabet blev behandlet 

forskelligt alt efter, om moderselskabet var hjemmehørende i Finland eller ej. Der opstår således en 

risiko for, at der gennem rent kunstige arrangementer foretages overførsel af indkomst indenfor 

koncernen til de selskaber, der er beliggende i lande med de laveste skattesatse, hvormed en 

fradragsnægtelse for koncernbidrag til ikke-hjemmehørende selskaber fandtes egnet til at hindre et 

sådant formål og dermed retfærdiggøre restriktionen
145

.  

 

Efter de danske regler er det ved international sambeskatning muligt at få fradrag for koncernbidrag 

ved den danske indkomstopgørelse, hvis det bidragsmodtagende selskab i samme sambeskatning 

ligeledes medregner bidraget til den danske indkomstopgørelse jf. SEL § 31 A, stk. 2, 4. pkt. 

Bestemmelsen blev indført, fordi vores nordiske nabolande tillader denne form for 

underskudsoverførsel mellem koncernforbundne selskaber.  En sådan mulighed eksisterer dog ikke 

hvis international sambeskatning ikke tilvælges, idet selskaber der yder tilskud til 

koncernforbundne selskaber jf. SEL § 31 C, i ingen tilfælde har fradrag for tilskuddet jf. SEL § 31 

D, stk. 3. Igen sker der altså en forskelsbehandling mellem de to situationer, og som afhandlingen 

har præciseret, er det ikke tilstrækkeligt, at selskabet blot har muligheden for at sætte sig selv i den 

mere gunstige situation, for at erklære reglen proportional. Der sker dog ingen umiddelbar 

                                                 
145

 Oy AA C-231/05 præmis 67 
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forskelsbehandling mellem den grænseoverskridende og den rent nationale situation, idet der i 

ingen tilfælde er fradrag for tilskuddet i den nationale situation heller.  

 

Alt efter reglerne i det udenlandske datterselskabs hjemland, er der en risiko for, at koncernbidraget 

bliver anset som et skattepligtigt tilskud i dette land og dermed beskattes, mens moderselskabet i 

Danmark ikke får fradrag herfor. Der vil derfor i praksis ske en dobbeltbeskatning af tilskuddet. 

Henset til Oy AA dommen virker det dog proportionalt og dermed foreneligt med EU-retten, at 

tillade en sådan regel henset til især hensynet om at modvirke skatteunddragelse samt ligeledes 

hensynet til en afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen. Det kan virke lidt 

tilbageholdende fra Domstolens side helt at nægte fradrag for koncernbidrag, når der tilfælde med 

endelige tab godt kunne ske fradrag, om end disse tilfælde er sjældne. Proportionalitetsprøvelsen 

virker således i denne sag til at have været mere hård end i flere af sagerne om underskud. Det må 

dog antages, at det relativt let kan påvises af koncernen om koncerntilskuddet bliver beskattet i 

datterselskabets hjemland, hvorfor det umiddelbart kan virke som om, at en total nægtelse er 

uproportional. Man kunne i disse tilfælde ligeledes forestille sig regler, der tillod fradrag for 

koncernbidrag såfremt modtager er skattepligtig heraf, og der ligeledes blev indført en form for 

genbeskatningsordning for koncernbidrag ydet til udenlandske selskaber, der senere kommer til at 

give overskud. Man kunne således også forestille sig, at reglerne kunne ses sammen, således at man 

tillod fradrag for koncernbidrag i moderselskabet, såfremt det datterselskab dette ydes til havde lidt 

endelige tab.  
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10. Domsoversigt 

 

 A Oy, C-13/11 

 Centros C-167/01 (til eksemplificering af tvingende almene hensyn) 

 Futura, C-250/95 (til eksemplificering af tvingende almene hensyn) 

 Gebhard C-55/94 

 Gielen, C-440/08 

 K, C-322/11 

 Kommissionen mod Storbritannien, C-172/13 

 Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorheimstatt GmbH, C-157/07 

 Lidl Belgium GmbH & Co. KG, C-414/0 

 Marks & Spencer, C-446/03 

 National Grid Indus C-371/10 (til eksemplificering af tvingende almene hensyn) 

 Nordea Bank Danmark A/S, C-48/13 

 Oy AA, C-231/05 

 Philips Electronics UK Ltd., C-18/11 

 SCA Group Holding BV, C-39/13-C-41/13 

 Scorpio, C-290/04 (til eksemplificering af tvingende almene hensyn) 

 Société Papillon, C-418/07 

 Timac Agro Deutschland GmbH, C-388/14 

 X Holding BV, C-337/08 

 

Herudover generaladvokatens forslag til følgende afgørelser: 

 

 Kommissionen mod Storbritannien 

 Marks & Spencer 

 Nordea Bank Danmark A/S 

 Timac Agro Deutschland GmbH 
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