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Executive summary 

The tax area in the EU is far from being harmonized. Even though the EU in 2001 started working 

towards full harmonization. It became clear to the international community that the current rules for 

corporate taxation no longer fit the modern context. Generally, corporate income is taxed at national 

level, but the economic environment has become more globalised, mobile and digital.1 

The European Commission published on October 25, 2016 a proposal to a directive on a Common 

Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB). 

The objective of present thesis is to analyze the motives for the proposed directive CCCTB, and 

which consequences it will have for corporate groups. The thesis describe the Danish rules about 

international joint taxation and the new rules the directive regarding the joint taxation of corporate 

groups in the EU. After having described the rules, the thesis will compare the rules in the main 

areas. The purpose it to present an overview of how the proposed directive CCCTB will affect the 

corporate group.  

According to the proposed directive the rules only apply to companies based in European countries. 

In that respect, the proposed directive separates significantly from the Danish rules about 

international joint taxation, where companies must include all tax subjects belonging to the 

corporate group. The requirements for a mother company with influence over a subsidiary are 

stricter in the proposed directive.  

Another major difference is that companies in the EU, will only have to use one corporate tax 

system rather than 28 divergent corporate tax systems. This will reduce the risk of over taxation and 

double taxation which means that the corporate group must calculate their consolidated taxable 

income, between the companies according through the formulary apportionment. The formula 

apportionment for the consolidated tax base is comprise three equally weighted factors, namely 

labour, assets and sales by destination. Those equally weighted factors reflect a balanced approach 

to distributing taxable profits amongst the relevant Member States and is ensure that profits are 

taxed where they are actually are earned. This is very different from the rules in SEL § 31 A, and 

may be one of the most difficult things, for the countries to accept. Altogether some of the 

proposals in the directive have a lot of advantages for the companies.        

                                                           
1 Direktivforslagets præambel 1. kapitel, 1. punkt: Forslagets begrundelse og formål. 
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1. Indledning 

I dag skal virksomheder med grænseoverskridende aktiviteter i EU håndtere op til 28 forskellige 

selskabsskattesystemer. Det har fra EU kommissionens side, længe været et ønske at opnå en 

harmonisering af skatteområdet i EU. Dette skyldes at de mange selskabsskattesystemer gør, at 

virksomheder, som ønsker at investere og etablere sig på det Europæiske marked, støder på 

væsentlige skattemæssige hindringer og administrative byrder. Dette gælder både tidsmæssigt og 

rent økonomisk. De administrative byrder består blandt andet i, at hver enkelt koncern med aktivitet 

i flere lande, skal anvende de nationale skattereglerne for det pågældende land. Endvidere skal 

koncerner med samhandel på tværs af landegrænser udarbejde transferpricing dokumentation.2  

De mange forskellige selskabsskattesystemer fører ligeledes til over- og underbeskatning af 

selskabers skattepligtige indkomster, idet der ikke er interaktion mellem de nationale 

skattesystemer, til trods for at der er udarbejdet dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem landene 

i EU. 

Direktivforslag CCCTB, Common Colsolidatede Corporate Tax Base af d. 25 oktober 2016 

udspringer af et tidligere direktivforslag CCTB, Common Corporate Tax Base, KOM(2011) 121, d. 

16. marts 2011, der i EU kommissionen er blevet arbejdet på siden 20013.  

Det nye direktivforslag CCCTB forventes at anvendes fra 1. marts 2021, såfremt det vedtages i sin 

nuværende form jf. artikel 80, stk. 1, i direktivforslaget fra 2016. 

Det nye CCCTB forslag om et fælles konsolideret selskabsskattesystem, indeholder de samme 

fordele som forslaget fra 2011. Direktivforslaget kommer til at hjælpe koncerner, der har en 

skattepligtig tilstedeværelse i en eller flere medlemsstater, med ét fælles regelsæt for beregning af 

skattegrundlaget for den del af koncernen, som er indenfor EU. Dette betyder, at de kun skal have at 

gøre med en enkelt skatteforvaltning. Med relanceringen af direktivforslaget er hensigten, at gøre 

systemet mere robust over for metoder for aggressiv skatteplanlægning.  

Direktivforslaget om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag er endvidere et centralt element i 

kommissionens meddelelse, om en handlingsplan for et fair og effektivt system for 

selskabsbeskatning i EU, som blev vedtaget den 17. juni 2015.4  

                                                           
2 Dokumentationen består i, at de kan påvise at deres interne handel sker på armslængdevilkår således, at 
skattemyndighederne kan se, at der ikke sker overflytning af selskabers skatteprovenu. 
3 CCCTB Europa Kommissionens direktivforslag om en konsolideret selskabsskattebase, Revision & Regnskabsvæsen 
nr. 7 · 2011 
4 Direktivforslagets præambel 1. kapitel, 2. punkt: Sammenhæng med de gældende regler på samme område. 
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Handlingsplanen gennemgår de eksisterende selskabsskattepolitikker i EU og fremsætter et mål om 

at etablere et fælles system for selskabsbeskatning, hvorefter virksomhedernes overskud beskattes i 

det land, hvor indkomsten rent faktisk skabes. Kommissionen vurderer, at et fælles konsolideret 

selskabsskattegrundlag vil være et helt afgørende initiativ, som vil være et særdeles effektivt 

redskab til at opfylde målene om en mere fair og effektiv beskatning i EU.  

Der har i rådet siden 2011 været en del debat omkring direktivforslaget og dets indhold og det 

vurderes umiddelbart, at forslaget om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag, er et meget 

ambitiøst projekt.5 

En vedtagelse af direktivforslaget vil medføre en række ændringer for koncerner i EU.  

Afhandlingen har til formål at give et indblik i direktivforslaget CCCTB og vil indeholde en 

komparativ analyse af hvilke ændringer direktivforslaget vil medføre for selskaber i EU6. Analysen 

vil tage udgangspunkt i direktivforslagets regler og de nuværende gældende danske regler, indenfor 

international sambeskatning.  

 

1.2. Problemformulering 

På baggrund af ovenstående indledning og direktivforslaget CCCTB ønskes følgende analyseret og 

vurderet;  

 

Hvilke ændringer vil en indførelse af et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag medføre i 

forhold til de nuværende danske sambeskatningsregler. 

 

Til besvarelsen af denne problemformulering, findes det relevant at opstille en række 

underspørgsmål, der skal bidrage til at få opstillet direktivforslagets fordele og ulemper i forhold til 

de danske sambeskatningsregler. På den måde vurderes der hvilke væsentlige forskelle, 

direktivforslaget vil have for en koncern, som vil være underlagt reglerne eller som kan tilvælge 

dem. 

Endvidere skal de bidrage med at belyse direktivforslagets indhold, hvorefter der kan foretages en 

komparativ analyse mellem direktivforslaget og reglerne i den internationale sambeskatning. 

                                                           
5 Direktivforslagets præambel 1. kapitel, 2. punkt: Sammenhæng med de gældende regler på samme område. 
6 Se bilag 1, Medlemslande i EU 
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- I hvilke tilfælde kan et selskab være omfattet af en sambeskatning i henhold til 

direktivforslaget CCCTB? 

- Hvilke ændringer medfører direktivforslaget CCCTB for; koncernbegrebet, 

beskatningsgrundlag, underskudsudnyttelsen samt ind- og udtræden af en koncern set i 

forhold til de danske sambeskatningsregler?  

 

1.3. Afgrænsning 

Afhandlingen vil begrænses til kun at omhandle kapitalselskaber efter SEL §§ 1 og 2. Personer, 

fonde og foreninger, dødsboer og virksomheder omfattet af virksomhedsskatteloven, vil derfor ikke 

være medtaget i opgaven. Transparente enheder vil endvidere ikke blive gennemgået i opgaven. 

Der vil derudover udelukkende blive fokuseret på CCCTB forslaget af 25. oktober 2016. CCTB 

forslaget vil derfor ikke blive behandlet, da dette er et særskilt lovforslag, som omhandler et fælles 

selskabsskattegrundlag inden for EU og er noget der skal vedtages inden reglerne i direktivforslaget 

CCCTB. 

Afhandlinger afgrænses til ikke at omhandle selskaber på ”standalone basis” idet der er tale om 

koncernbeskatning på koncernniveau. 

Afhandlingen vil begrænses til ikke at omhandle værns reglerne, CFC beskatning og 

rentefradragsbegrænsningsreglerne. Endvidere vil Territorialprincippet ej heller blive gennemgået i 

opgaven. Der foretages endvidere en afgrænsning fra OECD modeloverenskomst og øvrige 

dobbeltbeskatningsoverenskomster. 

Afhandlingen vil begrænses til ikke, at omhandle hæftelsesreglerne samt reglerne om solidarisk 

hæftelse. SEL § 31, stk. 6. 

 

1.4. Metode 

Afhandlingen vil tage udgangspunkt i direktivlovforslaget CCCTB om et fælles 

selskabsskattesystem af 25. oktober 2016. Vores analyser og vurderinger i opgaven foretages ud fra 

en forudsætning om, at direktivet i fremtiden vil blive vedtaget i sin nuværende form. 

 

Til at besvare vores problemformulering vil vi benytte en komparativ analyse af direktivforslaget 

CCCTB og SEL §§§ 31, 31 C og 31 A ved brug af en retsdogmatisk metode. Den komparative 
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juridiske analyse er særligt anvendelig ved vurdering af lovforslag, da analysen giver et godt billede 

af forskelle og ligheder mellem lovgivningen og forslaget7. Formålet med den komparative analyse, 

er blandt andet at undersøge, hvordan forskellige regelsæt forsøger at løse samme problem. 

Direktivforslagets præambler er benyttet som fortolkningsbidrag i forbindelse med analyserne af 

direktivets relevante artikler. Direktivets præambler, er udarbejdet af CCCTB Working Group.  

Opgaven vil tage udspring i selskabsskattelovens §§§ 31, 31 C og 31 A. Selskabsskatteloven vil 

dermed være den primære retskilde i opgaven og vil således være den kilde, som der vil blive lagt 

størst vægt på. Ved anvendelse af den primære retskilde, selskabsskatteloven, vil der blive anvendt 

ordlydsfortolkninger samt klare lovmotiver. Det vil dog ikke være muligt at analysere og vurdere 

sambeskatningsreglerne alene ud fra skattelovgivningen. Det betyder, at der i afhandlingen også vil 

blive inddraget meddelelser, vejledninger, administrativ- og domsstolspraksis. 

Henvisningerne og inddragelsen vil alene tage udgangspunkt i den del, der direkte eller indirekte 

har indflydelse på CCCTB forslaget og sambeskatningsreglerne SEL §§§ 31, 31 C og 31 A, som er 

hovedformålet med opgaven. 

 

Det som kendetegner meddelelser og vejledninger (den juridiske vejledning) er, at det er intern 

skreven ret. Dette betyder, at det ikke er bindende for skatteyderen, men bindende for SKAT. 

Meddelelser og vejledninger er derfor et resultat af SKATs administrative praksis. Ved anvendelse 

af praksis, vil der, i det omfang det er muligt, blive anvendt domsstolspraksis, da domsstolspraksis 

rangeres højere i forhold til SKATs administrative praksis. Det skal dog bemærkes, at der ikke 

eksisterer praksis inden for direktivforslaget, da dette stadig kun er et lovforslag.  

 

Ved fortolkning af afhandlingens primære retskilder, herunder fortolkning af ordlyden i loven samt 

lovmotiver inddrages sekundær litteratur i form af retslitteratur. Dette med henblik på, at ordlyden i 

den pågældende lov er lovgiverens kommunikation til offentligheden. Denne kan i praksis være 

svært at fortolke, da ordlyden kan have forskellig betydning alt efter den givne situation.  

Afhandlingen involverer løbende dansk lovgivning med det formål at forklare og analysere de 

forskelle eller ligheder, der opstår undervejs i den komparative analyse. Afhandlingen vil forsøge at 

opnå forståelse for baggrunden og formålet med lovforslaget. 

Der er endvidere i afhandlingen brugt artikler, faglige tidsskrifter samt relevant faglitteratur. 

                                                           
7 Retskilder og Retsteorier s. 505 
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De anvendte datakilder vurderes at have en høj reliabilitet, da dataene, som anvendes i 

afhandlingen, vurderes pålidelige. Endvidere vurderes det at have en høj validitet, idet det er gyldigt 

og relevant for problemformulering.  

 

1.5. Disposition for Opgaven 

Afhandlingen er opdelt i neden for anførte kapitler jf. Figur 1.  

Kapitel 1: Indledningsvis var der en kort introduktion til hvorfor og hvordan lovforslaget om 

CCCTB er opstået. Efterfølgende blev det forklaret, hvordan afhandlingens problemstilling vil blive 

undersøgt og besvaret.  

Kapitel 2: Koncernbegrebet jf. SEL § 31 C vil her blive belyst, da koncernforbindelsen er 

fundamentet for, at der kan foretages sambeskatning mellem selskaber mm. jf. SEL § 31 og 31A. 

Kapitel 3: Kapitlet vil belyse hvilke selskaber, som er omfattet af obligatorisk 

nationalsambeskatning, samt hvordan sambeskatningen fungerer ved gældende ret. 

Kapitel 4: Internationalsambeskatning vil blive belyst i dette kapitel. Kapitlet vil blive forklaret og 

vil indeholde en generel beskrivelse af gældende ret med henblik på at give et grundlæggende 

overblik over de nuværende danske sambeskatningsregler.  

Kapitel 5: Direktivforslaget CCCTB vil blive belyst i sin helhed og vil indeholde en gennemgang 

af de væsentligste punkter i direktivforslaget, som vil have en indflydelse på den danske 

sambeskatning. 

I kapitel 6: Problemstillingen vil efterfølgende blive analyseret og fortolket ved en komparativ 

analyse af direktivforslaget CCCTB og gældende ret, international skatteret. I forbindelse med den 

komparative analyse er der udvalgt 4 kerneområder, som der lægges ekstra vægt på, og som har til 

formål at besvare problemstillingens underspørgsmål.  

Kapitel 7: Afhandlingens resultater og besvarelserne på de i opgaven stillede problemformuleringer 

og problemstillinger vil blive konkluderet i kapitel 7. 

Kapitel 8: Til sidst er der foretaget en perspektivering i kapitel 8, som er en perspektivering til 

andre mulige problemstillinger i forbindelse med lovforslaget CCCTB. 
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Figur 1 - Afhandlingens struktur8 
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2. Koncernbegrebet 

Dette kapitel vil have fokus på en redegørelse samt en analyse af koncerndefinitionen jf. SEL § 31 

C. Kapitlet vil senere blive anvendt i den komparative analyse over til direktivforslaget CCCTB, 

som skal besvare underspørgsmålet i problemformuleringen omkring hvilke ændringer 

direktivforslaget CCCTB vil have på koncernbegrebet i SEL § 31 C. 

Koncernforbindelsen har den afgørende betydning for, hvornår en sambeskatning er gældende, hvad 

enten den er national eller international. 

Kapitlet om Koncernbegrebet indeholder en redegørelse af, hvornår der er tale om 

koncernforbindelse mellem selskaber i forskellige koncernkonstellationer. Endvidere defineres 

begrebet moderselskab i forhold til hvilke kriterier, som et moderselskab skal opfylde for at være 

det ultimative moderselskab i koncernen. 

En gennemgang af hvilke skattesubjekter, som er omfattet ved de nationale og internationale 

sambeskatningsregler jf. SEL § 31 og § 31A, er behandlet i henholdsvis kapitel 3.2. og 4.2.  

Kapitlet behandler ikke de øvrige lovgivningers definitioner af koncernbegrebet, da det er SEL § 31 

C, der er relevant i forhold til sambeskatningen.  

 

2.1. Koncernbegrebet i SEL § 31 C 

Ved vedtagelsen af selskabsloven i 2009, blev der foretaget en væsentlig ændring af 

koncernbegrebet. Ændringen indebar, at koncernbegrebet fra den internationale regnskabsstandard 

IAS 27, blev indført i selskabsloven og årsregnskabsloven. Ordlyden i IAS er dog ikke helt den 

samme, hvilket skyldes, at koncernbegrebet er tilpasset strukturen i den danske lovgivning. 

Formålet med ændringen var, at koncerner skulle kunne anvende den samme koncerndefinition 

både ved skatteberegningen efter sambeskatningsreglerne og ved aflæggelse af koncernregnskabet.9  

Med indførelsen af det regnskabsmæssige koncernbegreb i sambeskatningen følger en række 

administrative fordele men også visse ulemper. Det er dog forholdsvis nemt for selskaber at undgå 

sambeskatning. Dette kan fx undgås ved at foretage ændring af stemmerrettigheder i ejeraftaler, 

opdele aktier, i forskellige aktieklasser eller ved overdragelse af aktier til personlige aktionærer.  

                                                           
9 Jan Guldmand Hansen m.fl.: Sambeskatning 2013/14, 1. udg., 2013/14, s. 19 
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Afbrydes sambeskatningen mellem et eller flere selskaber i en koncern, kan det have negative 

skattemæssige konsekvenser jf. SEL §31, stk. 2, 10 pkt.  

”Et selskabs underskud fra tidligere indkomstår kan kun modregnes i overskud i et andet selskab, 

hvis underskuddet er opstået i et indkomstår, hvor det underskudsgivende selskab har været 

sambeskattet med det andet selskab og sambeskatningen ikke efterfølgende har været afbrudt.”10 

Dette betyder, at ind- og udtræder et eller flere selskaber skiftevis af koncernforbindelsen, kan 

koncernen miste retten til at fremføre deres eventuelle underskud. 

 

2.2. Sambeskatningsreglernes koncernbegreb 

En koncernforbindelse mellem selskaber og foreninger mv., opstår hvis de på noget tidspunkt i 

indkomståret tilhører samme koncern. Jf. SEL § 31, stk. 1, 2. pkt., og SEL § 31 C. 

En koncern består af et selskab, en fond, en trust eller en forening som er moderselskabet, sammen 

med et eller flere datterselskaber11. En koncern kan kun have et moderselskab. Moderselskabet i 

koncernen er det selskab, som opfylder kriterierne jf. SEL § 31 C, hvori der nævnes, at 

moderselskabet er det selskab, som udøver den bestemmende indflydelse over det andet selskabs 

økonomiske og driftsmæssige beslutninger jf. SEL § 31 C, stk. 2.  

Bestemmende indflydelse er det afgørende kriterie for, hvornår et selskab er et moderselskab. Et 

moderselskabs kapitalandele i et selskab er derfor ikke altafgørende for vurderingen af, hvornår et 

selskab er et moderselskab.  

 

2.3. Moderselskabet ejer direkte eller indirekte mere end halvdelen af 

stemmerettighederne 

Formodningsreglen er afgørende for vurderingen af, hvornår der er tale om en koncernforbindelse, 

og hvornår der ikke er. Formodningsreglen bruges til at pålægge virksomhederne omvendt 

bevisbyrde. Dette kan ske i tilfælde, hvor ejerskabet ikke er identisk med stemmerettighederne, og 

der forelægger eventuelle stemmerettighedsbegrænsninger.  

Et moderselskab, som direkte eller indirekte ejer mere end halvdelen af stemmerne i et selskab, har 

bestemmende indflydelse, medmindre andet kan bevises jf. SEL § 31 C, stk. 3.;  

                                                           
10  Skattelovsamling med noter 2016/1, Karnov Group. 
11 Jan Guldmand Hansen m.fl.: Sambeskatning 2013/14, 1. udg., 2013/14, s. 21 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=169477
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=169477
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”Bestemmende indflydelse i forhold til et datterselskab foreligger, når moderselskabet direkte eller 

indirekte gennem et datterselskab ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i et selskab, 

medmindre det i særlige tilfælde klart kan påvises, at et sådant ejerforhold ikke udgør bestemmende 

indflydelse.” 12 

 

Når et moderselskab ejer mere end 50 % af stemmerettighederne i datterselskabet, er der som 

udgangspunkt tale om et moder/datterselskabsforhold, hvor der udøves bestemmende indflydelse. 

Formodningsreglen finder anvendelse i de situationer, hvor et selskab, som ikke har bestemmende 

indflydelse, ejer over 50 % af stemmerettighederne. I sådan et tilfælde skal man se på, om der er 

nogle stemmeretsbegrænsninger.  

Et selskab som ejer 60 % af stemmerettighederne, men hvor det på generalforsamlingen kun kan 

stemme for 5 %, vil ikke have bestemmende indflydelse. Havde selskabet alligevel haft 

bestemmende indflydelse på generalforsamlingen, havde der været tale om koncernforbindelse jf. § 

31 C stk. 4, som er gennemgået nedenfor i kapitel 2.4. 

Har man først vurderet, at et moderselskab ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i et 

selskab, skal man vurdere, om der ikke er tale om et moderselskab med bestemmende indflydelse. 

Retspraksis bruges i høj grad på formodningsreglen som bestemmer, at det skal kunne påvises klart, 

at der er bestemmende indflydelse, og at denne regel anvendes. 

Jf. dommen; SKM2010.209.SR, et selskab som ejede 75 % af både stemmer og kapital i to 

datterselskaber, og hvor de resterende 25 % var ejet af et andet selskab. Her gjaldt det, at en 

ejeraftale krævede enighed mellem aktionærerne i alle beslutninger, og det var derfor efter SEL § 

31 C, stk. 3, påvist, at ejerforholdet på de 75 % ikke udgjorde bestemmende indflydelse.  

I de tilfælde hvor moderselskabets ejerandele ikke udgør bestemmende indflydelse, skal dette kunne 

påvises. Det er kun i enkelte situationer, formodningsreglen bliver afkræftet.13 Bestemmelser om 

vetoret i ejeraftaler kan give anledning til spørgsmål om bestemmende indflydelse. Vetoret 

vedrørende økonomiske og driftsmæssige beslutninger kan dog ikke påvise, at formodningsreglen 

afviger herfra. Bestemmelserne i ejeraftalerne, som omhandler økonomiske og driftsmæssige 

beslutninger, skal godkendes af selskabets aktionærer, og disse tilfælde er heller ikke et entydigt 

eksempel på, at formodningsreglen ikke finder anvendelse.  

                                                           
12 Jan Guldmand Hansen m.fl.: Sambeskatning 2013/14, 1. udg., 2013/14, s. 21 
13 Jan Guldmand Hansen m.fl.: Sambeskatning 2013/14, 1. udg., 2013/14, s. 22 

https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1894865&chk=214126
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=169477
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=169477
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SKM2010.687.SR, er en dom, hvor ingen af anpartshaverne ejede mere end halvdelen af 

stemmerne, men retten til at udpege flertallet i det øverste ledelsesorgan i datterselskabet medførte 

bestemmende indflydelse. 

Jf. skatterådet skal der foretages en differentiering af vetorettighederne. Der er vetorettigheder som 

skal beskytte minoritetsaktionærenes investering, og vetorettigheder der giver medejerne vetoret 

over de driftsmæssige beslutninger.14 I visse tilfælde kan der derfor forekomme tilfælde, hvor et 

moderselskab ikke har bestemmende indflydelse, selvom moderselskabet ejer aktiemajoriteten. 

Dette sker ved, at aktionæroverenskomster giver medejerne vetoret.  

 

2.4. Moderselskabet ejer ikke mere end halvdelen af stemmerettighederne 

SEL § 31 C, stk. 4 indeholder undtagelsen til Formodningsreglen beskrevet ovenfor. Såfremt et 

moderselskab ikke besidder mere end halvdelen af stemmerettighederne i et selskab, kan der 

alligevel foreligge bestemmende indflydelse, hvis en eller flere af følgende kriterier er opfyldt; 

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

investorer, 

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

en vedtægt eller aftale, 

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

og dette organ besidder den bestemmende indflydelse på selskabet eller 

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

organ og derved besidder den faktiske bestemmende indflydelse over selskabet.”15 

Kriterierne ovenfor er ikke rangeret og kan derfor anvendes uafhængigt af den angivne 

nummerering. Der vil nedenfor blive foretaget en gennemgang af, hvornår de enkelte kriterier 

forekommer, og hvornår der er tale om bestemmende indflydelse. 

 

                                                           
14 Ligningsvejledningen C.D.3.1.2.2 
15 Jan Guldmand Hansen m.fl.: Sambeskatning 2013/14, 1. udg., 2013/14, s. 24 

https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1910590&chk=214126
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2.4.1. Bestemmende indflydelse i kraft af aftale med andre investorer 

I tilfælde af at et selskab råder over mere end halvdelen af stemmerettighederne i kraft af en aftale 

med andre investorer, anses selskabet for at være moderselskabet, jf. SEL § 31 C, stk. 4, nr. 1. En 

sådan aftale kan f.eks. være en ejeraftale. En ejeraftale defineres jf. SEL § 5-6 som; 

  

”Aftale, der regulerer ejer- og ledelsesforhold i selskabet, og som er indgået mellem kapitalejere.” 

 

Ejeraftalen kan indgås mellem to eller flere kapitalejere i selskabet.16  

Begrebet ”råder” i denne bestemmelse, skal ses som, at et selskab har råderetten over mere end 

halvdelen af stemmerne i et andet selskab. Her lægges der vægt på råderetten over 

stemmerettigheder og ikke det egentlige ejerskab. Råderetten er ikke det samme som besiddelsen, 

idet råderetten ikke nødvendigvis er permanent. 

I tilfælde af, at selskabet og en anden investor har indgået en aftale om, at selskabet råder over 

flertallet af stemmerettigheder, men egentlig ikke kan træffe beslutninger, uden selskabet opnår 

enighed med investoren, selv ved mindre beslutninger, er der ikke tale om bestemmende indflydelse 

jf. Tfs 2010, 1022 SR (SKM2010.677.SR) hvor en vetoret når der skulle træffes væsentlige 

beslutninger ikke medførte koncernforbindelse og deraf sambeskatning. Dette skyldes, at en sådan 

aftale, som blev indgået mellem selskabet og en investor, hvoraf de opnåede flertallet af 

stemmerettighederne, og retten til at udpege bestyrelsesformanden, ikke ansås som værende nok til 

at medføre koncernforbindelse. Dette på baggrund af, at det krævende 100% repræsentation og 

enighed i bestyrelsen ved alle væsentlige beslutninger.  

 

2.4.2. Bestemmende indflydelse i henhold til en vedtægt eller en aftale med datterselskabet 

Et selskab kan jf. SEL § 31 C, stk. 4 nr. 2 have bestemmende indflydelse uden at eje mere end 

halvdelen af stemmerettighederne i et selskab, såfremt det har beføjelser til at styre de finansielle og 

driftsmæssige forhold i henhold til en vedtægt eller en aftale med selskabet.17  

Denne form for ledelsesret er ikke mulig efter dansk selskabsret, hvorfor den kun finder anvendelse 

når der skal foretages en vurdering af, om selskabet er omfattet af International sambeskatning. Det 

er fastlåst ved retspraksis, at denne ledelsesret ikke er tilladt efter dansk selskabsret jf. TfS 2008, 

                                                           
16 http://ledelse.borsen.dk/article/view/129/vedtaegter_og_ejeraftaler/artikel/ejeraftaler.html 
17 Jan Guldmand Hansen m.fl.: Sambeskatning 2013/14, 1. udg., 2013/14, s. 25 
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1223 SR (SKM2008.688.SR) To selskaber ejer hver en andel af et andet selskab, de ejer 

henholdsvis 80 og 20 %. Selskabet, som ejer de 20 %, har en vetoret, som indebærer, at minimum et 

af selskabets to bestyrelsesmedlemmer skal tiltræde enhver beslutning for, at den vedtages. 

Selskabet som ejer de 80 % har 3 bestyrelsesmedlemmer. Afgørelsen lyder på, at selvom selskabet 

har vetoret, kan det ikke sidestilles med, at de har bestemmende indflydelse og kan styre selskabets 

driftsmæssige og finansielle beslutninger. 

Et eksempel på hvornår denne ledelsesret er gældende er følgende; Et selskab i Tyskland med et 

datterselskab kan indgå en aftale med koncernen om, at de er underlagt ledelsen i koncernen. 

Kriterierne om bestemmende indflydelse i henhold til en vedtægt eller en aftale med 

datterselskaberne, finder derfor kun anvendelse, når et udenlandsk selskab bliver skattemæssigt 

hjemmehørende i Danmark efter en Dobbeltbeskatningsaftale eller efter SEL § 1, stk. 6.  

 

2.4.3. Bestemmende indflydelse gennem beføjelse til at udpege eller afsætte et flertal af 

medlemmerne i det øverste ledelsesorgan 

Det tredje kriterie for hvornår et selskab har bestemmelse indflydelse, er når et selskab har 

beføjelser til at udpege eller afsætte et flertal af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan, og 

ledelsesorganet har den bestemmende indflydelse jf. SEL § 31 stk. 4, nr. 3. 

 Jf. Selskabsloven § 5, nr. 5. skal der ved det øverste ledelsesorgan forstås følgende;  

 

 ”Bestyrelsen i selskaber, der har en bestyrelse, 

 Direktionen i selskaber, der alene har en direktion  

 Tilsynsrådet i selskabet, der både har en direktion og et tilsynsråd, jf. selskabsloven § 111.” 

 

Det første led i bestemmelsen foreskriver, at det er afgørende for den bestemmende indflydelse, at 

selskabet har et juridisk grundlag for at udpege eller afsætte mere end halvdelen af medlemmerne i 

det øverste ledelsesorgan. 

Det andet led i bestemmelsen, er om det øverste ledelsesorgan besidder den bestemmende 

indflydelse i selskabet. Bestemmende indflydelse finder ikke sted i følgende eksempel; hvor et 

selskab ejer 50 % af kapitalandelene i et andet selskab, og har ret til at udpege mere end 50 % af 

bestyrelsesmedlemmerne. Og hvor bestyrelsen har indgået en aftale med en aktionær, som ejer de 
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resterende 50 % af kapitalandelene, om at de har begrænset indflydelse.18 

Dette eksempel er praktiseret ved fondsrådets afgørelse d. 22 februar 2010. (j.nr.2009-0019048)   

En ejeraftale er jf. selskabsloven § 82 ikke bindende for selskaber, og det er de beslutninger, der 

træffes af generalforsamlingen, heller ikke. Aktionæren, som besidder stemmeflertallet, kan derfor 

vælge at afbryde en indgået aftale og få vedtaget en beslutning på generalforsamlingen. 

Det skal her bemærkes, at SKAT går ind i den enkelte aftale og vurderer, om der er tegn på, at 

ejeraftaler ikke vil blive overholdt af parterne. I afgørelse SKM2010.687.SR, var det SKATs 

opfattelse, at parterne ikke ville følge anpartshaveroverenskomsten, og indholdet af 

anpartshaveroverenskomsten blev lagt til grund, da SKAT foretog vurdering af, om der forelå 

bestemmende indflydelse.19 

Det tredje led består af, at et selskab har et tilsynsråd som øverste ledelsesorgan. Tilsynets opgave 

er at føre kontrol over ledelsen. De har dermed ikke ledelsesfunktion men en kontrolfunktion. Det 

skal dog nævnes at de er en del af kapitalselskabets ledelse. Tilsynsrådet har beføjelser til at ansætte 

og afskedige den øverste ledelse, hvorfor det må antages, at de har den bestemmende indflydelse 

over selskabet. Endvidere skal muligheden for at udpege tilsynsrådet i denne sammenhæng 

ligestilles med muligheden for at udpege ethvert andet øverste ledelsesorgan. 

 

2.4.4. Praktisk majoritet  

Det sidste kriterie for hvornår der forelægger bestemmende indflydelse jf. SEL § 31 C, stk. 4, er når 

der rådes over flertallet af de faktiske antal stemmer ved deltagelse på henholdsvis 

generalforsamlingen, eller i selskabets tilsvarende ledelsesorganer. 

Ud fra ovenstående skal det forstås således, at der på en generalforsamling ikke blot skal ses på de 

faktiske fremmødte stemmer, men ses på de tidligere generalforsamlingers stemmerettigheder. Har 

der tidligere på en generalforsamling været 40 % af de samlede stemmerettigheder, er det nok til at 

udgøre et stemmeflertal også selvom moderselskabet har de 40 % af stemmerne. Det må her 

antages, at der er koncernforbindelse mellem disse. Generelt gælder det, at jo mere spredt 

selskabskapitalen er, på øvrige selskaber med hver deres lille ejerandel, desto mindre kapitalandele 

                                                           
18 Jan Guldmand Hansen m.fl.: Sambeskatning 2013/14, 1. udg., 2013/14, s. 26 
19 SKAT, Ligningsvejledningen C.D.3.1.2.2 

https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1910590&chk=214126
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skal der til for at opnå praktisk majoritet.20 Hvornår der forelægger praktisk majoritet, skal derfor 

afgøres ved en vurdering af den konkrete sag. I tilfælde af at der er et moder/datterselskabs forhold 

og det på datterselskabets generalforsamling viser sig, at moderselskabet ikke har de udfaldsgivende 

stemmer, skal der foretages en vurdering af, om sambeskatningen skal ophæves med 

tilbagevirkende kraft, om sambeskatningen fortsætter, og hvilke fremtidige følger dette har.  

Ved manglende majoritet for selskabet som fortsætter ud i fremtiden, vil dette medføre at 

sambeskatningen ophæves. Er der tale om et enkeltstående tilfælde, vil denne umiddelbart ikke 

have nogen indvirkning på sambeskatningen.  Skal en sambeskatning ophæves med tilbagevirkende 

kraft, er det kun i tilfælde af, at betingelserne for bestemmende indflydelse aldrig har eksisteret. 

Hvordan ”et tilsvarende organ” skal fortolkes jf. SEL § 31 C, stk. 4, nr. 4 er i den danske 

selskabslovgivning ikke defineret, idet der ikke findes et organ, som svarer til en generalforsamling. 

I SEL § 31 C, er der dog en række selskabsformer (K/S og I/S) som ikke er lovreguleret samt 

udenlandske datterselskaber i international sambeskatning.21 

 

2.5. Potentielle stemmerettigheder tælles med 

Udover ovenstående 4 kriterier i SEL § 31 stk. 4 nr. 1-4, hvor der ved ejerskab af under halvdelen af 

stemmerettigheder stadig er bestemmende indflydelse, findes der endnu en anden mulighed, hvor 

selskabet er i besiddelse af under halvdelen af stemmerettighederne. 

Af SEL § 31, stk. 5, fremgår, at der ved en vurdering af om selskabet har bestemmende indflydelse 

skal ses på om;  

”eksistensen og virkningen af potentielle stemmerettigheder, herunder tegningsretter og 

købsoptioner på kapitalandele, som aktuelt kan udnyttes eller konverteres, skal tages i betragtning 

ved vurdering af, om et selskab har bestemmende indflydelse.”22  

I bemærkningerne til Selskabsloven § 7 i lovforslag nr. L 170 (2008/09) fremgår det, at potentielle 

stemmerettigheder skal tælles med i vurderingen, da de alene bygger på en ensidig beslutning om 

ikke at udløse tegningsretten eller købsoptionen på kapitalandelene og dermed materialisere de 

                                                           
20 Jan Guldmand Hansen m.fl.: Sambeskatning 2013/14, 1. udg., 2013/14, s. 28 
21 Jan Guldmand Hansen m.fl.: Sambeskatning 2013/14, 1. udg., 2013/14, s. 28 
22 Jan Guldmand Hansen m.fl.: Sambeskatning 2013/14, 1. udg., 2013/14, s. 28 
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potentielle stemmerettigheder. Stemmerettigheder som endnu ikke er indtruffet, på grund af at disse 

endnu ikke har fundet sted, skal medtages. 

Bestemmelsen ovenfor kan anvendes i mange forskellige sammenhænge, idet potentielle 

stemmerettigheder kan finde sted i mange forskellige slags juridiske aftaler, såsom 

pantsætningsaftaler og låneaftaler. Når vurderingen af de potentielle stemmerettigheder foretages, 

vurderes der på hver enkelt option eller tegningsret. Dette gøres ved at finde ud af, om den kan 

udnyttes nu, eller hvornår og hvordan den kan udnyttes i fremtiden. På baggrund heraf, er det ikke 

vigtigt for vurderingen, om retten til optionen eller tegningsretten bliver taget i brug, men blot at 

indehaveren foretager udnyttelsen heraf. 

Skats afgørelse i TfS 2011, 190SR (SKM2011.42.SR) er dog anderles end reglerne beskrevet 

ovenfor. Nedenstående figur nr. 2, illustrerer en koncernstruktur før og efter, at Y A/S udnytter de 

tildelte warrants. De tildelte warrants er fremkommet ved aftale mellem Y A/S og B ApS, som 

sikrer at Y A/S har mulighed for at tegne aktier i A ApS.  

Inden udnyttelsen ejer Y A/S og B ApS sammen A ApS, med en ejerandel på 10 % og 90 %. 

Efter tildelingen af warrants ejer Y A/S 51 % i stedet for 10 % af kapitalandelene og stemmerne. Y 

A/S kan udnytte sine warrants efter de er tildelt og 2 måneder frem. Y A/S udnytter sine warrants 

inden for tidsperioden og ejer derefter de 51 %. Ved udnyttelsen af warrants har selskaberne indgået 

en ejeraftale som giver B ApS vetorettigheder. Skatterådets afgørelse lyder således, at når Y A/S 

udnytter sine warrants bliver det sambeskattet med A ApS, og ikke når de tildeles. Som det fremgår 

ovenfor, burde der dog ske sambeskatning ved tildelingstidspunktet jf. SEL § 31 stk. 5. Hvormed 

der kan stilles spørgsmålstegn til denne afgørelse.  

Figur nr. 2 - Selskabsstruktur jf. TfS. 2011.190SR.23  

                                                           
23 Egen tilvirkning 
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2.6. Datterselskabet eller datterselskabets egne kapitalandele 

Når der foretages en vurdering af stemmerettigheder i et datterselskab, ses der bort fra 

stemmerettigheder, som knytter sig til aktier eller anparter, der besiddes af datterselskabet selv eller 

dets datterselskaber jf. SEL § 31 C, stk. 6. Dette skal ses i relation til at et selskab efter 

selskabslovgivningen ikke kan have stemmeretten på selskabets egne aktier jf. selskabsloven § 85; 

”For kapitalselskabets egne kapitalandele samt for et datterselskabs kapitalandele i 

moderselskabet kan stemmeret ikke udøves. Sådanne kapitalandele medregnes ikke, når der til en 

beslutnings gyldighed eller udøvelse af en beføjelse kræves samtykke af samtlige kapitalejere eller 

en vis stemmeflerhed enten af de kapitalandele, som er repræsenteret på generalforsamlingen, eller 

af kapitalselskabets samlede kapital.” 

Et moderselskab skal på baggrund heraf ikke medtage sine egne kapitalandele ved beregning af 

stemmerettighederne. Dette betyder, at et moder/datterselskabsforhold kan eksistere, selvom 

moderselskabet ikke direkte eller indirekte ejer mere end 50 % af stemmerettighederne.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur nr. 3 - Indirekte koncernforbindelse- egne aktier. Kilde sambeskatning 2013/14, side 30. 

Figur nr. 3 illustrerer hvordan afgørelsen af, hvornår der er opstået bestemmende indflydelse, skal 

afgøres på baggrund af D1 A/S samlede antal stemmer på 91 %. De resterende 9 % af aktierne i D1 

A/S ejes af koncernen selv (DD 1 A/S 4% og D1 A/S 5%) og skal derfor ikke medregnes i 

opgørelsen. M A/S har sammenlagt 46 % af stemmerne i D1, (41 % direkte og 5% indirekte via D2 

A/S). Da 46 % udgør mere end halvdelen af stemmerne, besidder M A/S flertallet af stemmerne og 

er dermed moderselskabet. 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=169477
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2.7. Selskaber som skal holdes ude af sambeskatningen 

Uagtet at der efter SEL § 31 C stk. 1-6, foreligger et moder/datterforhold, skal et selskab holdes ude 

af sambeskatningen hvis kriterierne i SEL § 31 C, stk. 7, finder anvendelse.  

Jf. SEL § 31, stk. 7 følger det at; 

”Et selskab skal holdes ude af sambeskatningen, hvis der er fradraget eller vil kunne fradrages tab 

på fordringer mod et selskab efter kursgevinstlovens § 4, stk. 5, af et koncernforbundet selskab.” 24 

En sambeskatning kan derfor ikke finde anvendelse hvis moderselskabet, eller et andet 

datterselskab, som er forbundet med moderselskabet jf. KGL § 4 stk. 2, har haft tab på fordringer 

mod datterselskabet, som er fradraget eller vil kunne fradrages efter KGL § 4, stk. 5. 

Derudover skal et selskab, der tages under konkursbehandling, jf. SEL § 31 C, stk. 8;   

  

”holdes ude af sambeskatningen fra og med det indkomstår, hvori konkursdekretet afsiges” 

 

Med dette menes, at et selskab der er konkursramt og som deltager i en sambeskatning skal træde 

ud ved det indkomstårs begyndelse, hvori konkursdekretet25 er afsagt. Dette gælder såvel efter 

dansk som udenlandsk konkurslovgivning.  

Selskabet skal efterfølgende behandles efter reglerne i konkursskatteloven og opfattes som et ”stand 

alone selskab”. I tilfælde af at det er et udenlandsk datterselskab, vil der ske genbeskatning efter 

SEL § 31 A, stk. 10. Genbeskatningen sker hos hovedskattesubjektet i indkomståret, hvor 

konkursdekretet er afsagt. 

 

2.8. Delkonklusion 
I dette kapitel er der redegjort for samt analyseret på koncerndefinitionen jf. SEL § 31 C. Dette er 

foretaget ved hjælp af eksempler og illustrationer således, at der opnås en bedre forståelse.  

Den grundlæggende forudsætning for at der er koncernforbindelse er, at der er opnået bestemmende 

indflydelse, jf. SEL § 31C, stk. 2. Dog er der også en række undtagelser til denne hovedregel som er 

gennemgået i kapitlet. Når det skal fastlægges hvornår et selskab er et moderselskab er det 

                                                           
 
25 Med konkursdekret menes; Skifterettens beslutning om at et bo tages under konkursbehandling. 



 
 
 

S i d e  23 | 123 

 

afgørende kriterie, at selskabet har den bestemmende indflydelse. Et selskabs kapitalandele i et 

andet selskab er derfor ikke altafgørende for vurderingen af, hvornår et selskab er et moderselskab.  

I de fleste tilfælde er det let at afgøre, hvornår der er bestemmende indflydelse. I de tilfælde hvor 

det ikke har været let at afgøre, om der har været bestemmende indflydelse, viser praksis også, at 

myndighederne ikke altid medtager alle relevante bestemmelser i tidligere afgørelser eller 

lovgivning. Det er derfor vigtigt, at inden man foretager en konsolidering af selskaber mv. foretager 

en undersøgelse af området, inden man konsoliderer sig. 

Der er nu skabt en forståelse for, hvornår der er koncernforbindelse jf. SEL § 31C. Dette er 

baggrunden for, hvem der bliver omfattet af den nationale sambeskatning, og som har mulighed for 

at tilvælge den international sambeskatning. Der vil derfor i det efterfølgende kapitel kort blive 

beskrevet de grundlæggende regler om national sambeskatning.  

 

3. National sambeskatning  

I dette kapitel vil der kort blive redegjort for de danske sambeskatningsregler, som fremgår af SEL 

§ 31, om national sambeskatning. Redegørelsen af reglerne om national sambeskatning i SEL § 31, 

er medtaget, da de danner grundstenene til den internationale sambeskatning, som fremgår i SEL 31 

A. Regler om international sambeskatning vil blive gennemgået i kapitel 4.  

Reglerne om obligatorisk national sambeskatning er obligatoriske for alle koncernforbundne 

skattesubjekter, som er hjemmehørende i Danmark. Der redegøres endvidere for hvilke 

skattesubjekter, som indgår i sambeskatningskredsen. Redegørelsen for hvilke skattesubjekter som 

er omfattet af den nationale sambeskatning, vil i kapitel 6.1.4 blive anvendt i en komparativ analyse 

af SEL § 31A og direktivforslaget CCCTB.  

 

3.1. Reglerne om national sambeskatning  

Forudsætningen for at der kan foretages sambeskatning er, at der foreligger en koncern. I 

foregående kapitel blev det belyst, hvornår der foreligger en koncernforbindelse mellem selskaber. 

Bestemmelserne om sambeskatning er indeholdt i SEL §§ 31 og 31 A. Ved sambeskatning skal det 

forstås, at indkomsten såvel positiv som negativ sammenlægges ved skatteberegningen hos et eller 



 
 
 

S i d e  24 | 123 

 

flere koncernforbundne selskaber, dette foretages efter SEL § 31, stk. 2.26 Det skal dog her forstås, 

at dette ikke er en ophævelse af skattepligten, men en lempelse af skattebetalingen. 

Sambeskatningen indebærer den fordel, at underskud i et eller flere selskaber kan modregnes i det 

eller de øvrige koncernforbundne selskabers overskud, i stedet for at fremføres efter SEL § 12. 

Ved indførelsen af lov nr. 426 af 6. juni 2005 blev reglerne for sambeskatning ændret væsentligt i 

forhold til tidligere. Her blev sambeskatningen mellem koncernforbundne danske selskaber, 

koncernforbundne udenlandske selskabers faste driftssteder og faste ejendomme i Danmark gjort 

obligatorisk. Denne nye sambeskatning kaldes obligatorisk eller tvungen national sambeskatning. 

Tidligere var det frivilligt for selskaber at vælge hvilke datterselskaber, faste driftssteder og faste 

ejendomme, de ville medtage i sambeskatningen. 

I forbindelse med vedtagelsen af sambeskatningsreglerne i 2005, valgte man endvidere at indføre 

territorialprincippet, hvilket betyder at der ved beregning af selskabers skattepligtige indkomst, ikke 

medregnes indtægter og udgifter fra faste driftssteder og faste ejendomme i udlandet.  

 

3.2. Omfattede selskaber 

Koncernforbundne selskaber og foreninger mv., som er bosiddende i Danmark, skal obligatorisk 

sambeskattes jf. SEL § 31, stk. 1. Ved koncernforbundne selskaber skal det forstås, at selskaber der 

på noget tidspunkt i indkomståret tilhører eller har tilhørt samme koncern jf. SEL § 31 C. 

De koncernforbundne selskaber som skal indgå i sambeskatningen er derfor jf. SEL § 31, stk. 1, 1 

pkt. følgende; 

”Koncernforbundne selskaber og foreninger mv. omfattet af SEL § 1, stk. 1., nr. 1-2 a, 2 d-2 i, 3 a-5 

og 5b, SEL § 2, stk. 1, litra a og b eller kulbrinteskattelovens § 21, stk. 4, skal sambeskattes 

(national sambeskatning).27” 

Følgende betyder derfor, at de i bilag 2 listede selskaber m.v. alle er omfattet af den obligatoriske 

nationale sambeskatning, i henhold til SEL § 31, stk. 1. Den nationale sambeskatning opstår for 

selskaberne mv., når de har fast driftssted i Danmark, og der i indkomståret har været 

                                                           
26 Lærebog om indkomstskat 16 udgave. Side 910. 
27 Skattelovsamling med noter 2016/1 
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koncernforbindelse.  

 

3.3. Omfattede koncernselskaber 

National sambeskatning mv. er obligatorisk for selskaber, som er omfattet af SEL § 31, stk. 1. og, 

som indgår i en koncern jf. SEL § 31 C. Koncernbegrebet er tidligere gennemgået i kapitel 2. 

Andelsforeninger, som er skattepligtige jf. SEL § 1, stk. 1 nr. 3 og pålagt koorperationsbeskatning, 

investeringsforeninger, som er skattepligtige efter SEL § 1, stk. 1, nr. 5, litra a, andre, foreninger 

mv. som er pålagt foreningsbeskatning, efter SEL § 1, stk. 1, nr. 6, samt fonde og foreninger, der er 

skattepligtige efter fondsbeskatningsloven, er ikke omfattet af sambeskatningen. Ejer en 

erhvervsdrivende fond et eller flere datterselskaber, kan der ikke etableres sambeskatning.  

Flere datterselskaber, som er ejet af en udenlandsk koncern med driftssteder i Danmark, er omfattet 

af sambeskatningen. Jf. SEL § 2, stk. 1, litra b indgår flere danske ejendomme ejet af en udenlandsk 

koncern. 

Faste driftssteder som efter en omkvalifikation af danske selskaber efter SEL § 2 A, anses som 

transparente og indgår også i en sambeskatning.   

Udledningen heraf må være, at de obligatoriske nationale sambeskatningsregler kun gælder, når der 

er tale om danske selskaber og danske faste driftssteder og ejendomme ejet af udenlandske 

selskaber, hvorved menes, at udenlandske selskaber ikke er omfattet af reglerne, medmindre 

ledelsens sæde er i Danmark. Med ledelsens sæde menes, at det udenlandske selskab jf. SEL § 1, 

stk. 6 er hjemmehørende i Danmark og skal indgå med dets koncernforbundne selskaber her i 

landet. SEL § 1, stk. 6, lægger vægt på, hvor ledelsens sæde er, og hvor ledelsen og bestyrelsen 

træffer sine beslutninger omkring den daglige ledelse af selskabet. Udenlandske selskaber, som ikke 

har ledelsens sæde i Danmark, er derfor ikke omfattet af national sambeskatning. Undtagelsesvis, 

kan selskaberne blive omfattet af reglerne om international sambeskatning jf. SEL § 31 A, stk. 1. 

International sambeskatninger er gennemgået nærmere i kapitel 4. 

 

3.4. Delkonklusion 

Formålet med kapitlet var at redegøre for de nationale sambeskatningsregler i SEL § 31, for at 

skabe en baggrund for reglerne i SEL § 31 A. Dette vurderes vigtigt for den videre forståelse, da 

reglerne i SEL § 31 A, bygger videre på reglerne om den obligatoriske nationale sambeskatning, 
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som til sidst anvendes i den komparative analyse i kapitel 6.  

Som belyst ovenfor er national sambeskatning dermed obligatorisk for alle koncernforbundne 

skattesubjekter, som er hjemmehørende i Danmark og som er koncernforbundne efter SEL § 31 C. 

Skattesubjekterne som er omfattet af reglerne, er dem som fremgår af SEL § 31, stk. 1, 1 pkt.  

 

4. International sambeskatning 

I kapitel 3 ovenfor, blev bestemmelserne i selskabsskattelovgivningens § 31 om den nationale 

sambeskatning kort forklaret. Dette skyldes, at disse bestemmelser ligeledes finder anvendelse på 

den internationale sambeskatning i SEL § 31 A, med de tilføjelser og undtagelser der findes i SEL § 

31 A.  

Som nævnt i kapitlet ovenfor, vil den nationale sambeskatning ikke indebære sambeskatning af 

grænseoverskridende datterselskaber, faste driftssteder og ejendomme i udlandet. Der vil derfor i 

dette kapitel være fokus på at redegøre de danske regler i SEL § 31 A om international 

sambeskatning. Regler om international sambeskatning gør det nemlig muligt for danske selskaber 

at blive sambeskattet med alle øvrige koncernforbundne skattesubjekter, som er hjemmehørende 

uden for landets grænser. Redegørelsen af reglerne om international sambeskatning i SEL § 31 A 

skal gøre det muligt senere i opgaven at foretage en komparativ analyse over til direktivforslaget 

CCCTB. På den måde vil det være muligt, at identificere hvilke forskelle der er på de forskellige 

regelsæt. Den komparative analyse vil fremgå af kapitel 6. 

 

4.1. Globalpuljeprincippet 

I de tilfælde hvor der ønskes international sambeskatning, vil alle de udenlandske selskaber være 

omfattet af sambeskatningen jf. SEL § 31 A, stk. 1. Dette vil gælde for alle overliggende selskaber, 

som har bestemmende indflydelse over de danske selskaber, og alle underliggende selskaber som de 

danske selskaber har bestemmende indflydelse over. Sambeskatningen omfatter ligeledes faste 

driftssteder og ejendomme i udlandet, som ikke falder under den obligatoriske nationale 

sambeskatning. Princippet kaldes for globalpuljeprincippet.  

De nuværende gældende regler om international sambeskatning, blev indført d. 6 juni 2005, ved lov 

nr. 426. I forbindelse med lov nr. 426, var en af de væsentligste ændringer reglen om, at 

international sambeskatning skulle indebære samtlige udenlandske koncernforbudne selskaber. Ved 
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at foretage denne ændring forsøgte man at undgå, at danske selskaber udelukkende skulle vælge at 

blive sambeskattet med underskudsgivende udenlandske selskaber for at udnytte selskabernes 

underskud28. 

Ved valg af international sambeskatning udvides den nationale sambeskatningskreds således til at 

indeholde alle udenlandske selskaber, som er koncernforbundne jf. SEL § 31 C. Definitionen af et 

udenlandsk selskab fremgår af SEL § 31 A, stk. 14; 

”Et selskab anses for at være udenlandsk, hvis det er hjemmehørende i en fremmed stat, på 

Færøerne eller i Grønland, herunder efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst”. 

Derudover omfattes ligeledes faste driftssteder og ejendomme, som ejes af de koncernforbundne 

selskaber. Faste driftssteder og ejendomme bliver derfor ved valg af international sambeskatning en 

del af koncerndefinitionen jf. SEL § 31 C.  

 

4.2. Omfattede skattesubjekter 

Det ultimative moderselskab kan jf. SEL § 31 A vælge, at sambeskatningen for koncernforbundne 

selskaber, foreninger mv., som er sambeskattet efter SEL § 31, også skal gælde alle dets 

koncernforbundne udenlandske selskaber, faste driftssteder og faste ejendomme beliggende i 

udlandet. Den internationale sambeskatning, skal aktivt vælges til og er frivilligt for koncerner.  

Det er ikke et krav, at det ultimative moderselskab skal være fuldt eller begrænset skattepligtigt til 

Danmark efter SEL §§ 1 og 2. Det ultimative moderselskab kan dermed være et udenlandsk selskab 

eller en fond.29  

Ovenstående finder også anvendelse på selskaber m.v., som nævnt i SEL § 31, stk. 1, som ikke er 

koncernforbundet med andre danske selskaber m.v., faste ejendomme eller faste driftssteder 

beliggende i Danmark, og derfor ikke sambeskattes efter SEL § 31. Disse selskaber kan også vælge 

international sambeskatning og dermed blive sambeskattet med deres koncernforbundne 

udenlandske selskaber.  

Nedenfor i figur nr. 4, er det illustreret hvilke selskaber mv., der kan indgå i en international 

sambeskatning. 

                                                           
28 Ligningsvejledningen C.D.3.2 
29 Ligningsvejledningen S.D.4.2.1.2 
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Figur nr. 4 - Selskaber mv. som indgår i en international sambeskatning30 

 

Når det skal vurderes, hvorvidt der er tale om et selskab, som er omfattet af international 

sambeskatning, er der tale om selskaber og foreninger, hvori ingen af deltagerne hæfter personligt 

for selskabets forpligtelser og fordeler indskuddet efter deltagernes indskudte kapital jf. SEL § 31 A 

stk. 1.  

Denne definition læner sig op ad definitionen i SEL § 1, stk. 1, nr. 2. Når det skal vurderes, om et 

selskab er et udenlandsk skattesubjekt jf. SEL § 31 A, stk. 1, er det derfor nærliggende at benytte 

den praksis, som gælder i SEL § 1, stk. 1 nr. 2.  

Ifølge SEL § 31, stk. 1, som er belyst i kapitel 3 afsnit 3.2., omfatter national sambeskatning alle 

koncernforbundne selskaber og foreninger m.v., som er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 

i, 3 a-5 og 5 b, SEL § 2, stk. 1, litra a og b, og KULBR § 21, stk. 4.  

Den juridiske vejledning C.D.1.1.3 indeholder en liste med for og imod, når det skal vurderes, 

hvorvidt et selskab er omfattet af SEL § 1, stk. 1 nr. 2. 31 Der er dog stadig tale om en konkret 

vurdering, hvorfor forholdene på listen enkeltvis ikke vil have en afgørende betydning.  

                                                           
30 Jan Guldmand Hansen m.fl.: Sambeskatning 2013/14, 1. udg., 2013/14, s. 112 
31 https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1899833&chk=212649 
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Der kan ligeledes vælges international sambeskatning i de tilfælde, hvor der ikke eksisterer en 

obligatorisk national sambeskatning jf. SEL § 31 A, stk. 1, 4. pkt. For at vælge international 

sambeskatning er det derfor nok, at koncernen består af et dansk selskab, et dansk fast driftssted, en 

dansk ejendom eller en tilknyttet virksomhed efter kulbrintebeskatningsloven.  

Den internationale sambeskatning omfatter både underliggende selskaber, som der udøves 

bestemmende indflydelse på, samt de selskaber, som udøver bestemmende indflydelse over danske 

selskaber og øvrige selskaber. 

Tilvalget af international sambeskatning gælder derfor også faste driftssteder og faste ejendomme, 

som er beliggende i udlandet, og som er koncernforbundne med danske og udenlandske selskaber, 

foreninger m.v. jf. SEL § 31 A. 

 

4.3. Indtræden i den internationale sambeskatning 

Reglerne om international sambeskatning er i høj grad en overbygning på de danske regler om 

national sambeskatning. Reglerne om international sambeskatning er dermed fastlagt i forlængelse 

af reglerne i SEL § 31, med de undtagelser til hovedreglen, der gælder i SEL § 31 A, stk. 2.  

Den internationale sambeskatning skal aktivt vælges til. Det fremgår af SEL § 31 A, stk. 1, 1. pkt., 

at det ultimative moderselskab skal stå for valget af den internationale sambeskatning. Det 

ultimative moderselskab skal dermed beslutte, om sambeskatningen skal indeholde alle 

koncernforbundne udenlandske selskaber, foreninger, faste driftssteder og ejendomme, eller alene 

de skattesubjekter der er beliggende i Danmark.  

Valget skal ske i forbindelse med en rettidig indberetning af selskabets selvangivelse og tilvælges 

derfor for et allerede udløbet indkomstår. Tilvalget af international sambeskatning for fx 

indkomståret 2016 skal ske inden fristen for indberetning af selvangivelsen for 2016, som har frist i 

starten af indkomståret 2017. 

Dette gøres ligeledes gældende i de tilfælde, hvor det ultimative moderselskab er en fond eller et 

udenlandsk selskab. I disse tilfælde er det administrationsselskabet, der skal foretage valget af den 

internationale sambeskatning. Situationen vil kræve, at administrationsselskabet har den fornødne 

dokumentation for, at det ultimative moderselskab vil benytte sig af reglerne for international 

sambeskatning og dermed har sagt ja til at hæfte for den samlede skat i koncernen. Denne 

dokumentation skal vedlægges administrationsselskabets selvangivelse i det år, hvor det ultimative 

moderselskab ønsker, den internationale sambeskatning skal etableres jf. SEL § 31 A, stk. 3, 1. pkt.  
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Hvis selvangivelsen er indgivet for sent i forhold til fristen, eller valget af international 

sambeskatning ikke anføres i selvangivelsen, anses den internationale sambeskatning for fravalgt jf. 

SEL § 31 A, stk. 3.   

Når det besluttes at indtræde i international sambeskatning, gælder en bindingsperiode på 10 år jf. 

SEL § 31 stk. 3, 3.-5. pkt. Bindingsperioden vil som udgangspunkt tilfalde det ultimative 

moderselskab.  

Den internationale sambeskatning kan afmeldes eller afbrydes af det ultimative moderselskab jf. 

SEL § 31 A, stk. 3, 6 og 7. pkt. ved at meddele dette senest i forbindelse med den rettidige 

selvangivelse for det år, hvor den internationale sambeskatning ønskes afbrudt. I forbindelse med en 

afmelding eller afbrydelse, vil der ske fuld genbeskatning i administrationsselskabet af de 

underskud, som tidligere har været udnyttet i forbindelse med den internationale sambeskatning jf. 

SEL § 31 A, stk. 11.  

Valget af international sambeskatning falder under SFL § 30. Selskabet har derfor mulighed for at 

foretage selvangivelsesomvalg jf. SFL § 30, stk. 1. Dette kan dog udelukkende foretages i de 

tilfælde, hvor betingelserne herfor er opfyldt. Betingelserne går på, at SKAT har ændret 

skatteansættelsen, som har betydning for valget, og at valget efter ændringerne har fået utilsigtede 

skattemæssige konsekvenser. Derudover er det et krav, at der bliver bedt om tilladelse til omvalg, 

inden 6 måneder efter, man er blevet bevidst om ansættelsesændringen. 

Det er endvidere en betingelse, at der ikke foregår strafbare forhold, forsøg på skatteunddragelse 

eller at der ikke er materielle regler i anden lovgivning, som forhindrer et omvalg32. 

Bestemmelserne om national sambeskatning i SEL § 31, og skal ligeledes anvendes ved 

international sambeskatning jf. SEL § 31 A, stk. 1, 3. pkt. Der er dog tilføjelser og undtagelser, som 

følger af SEL § 31 stk. 2-14. Disse vil blive gennemgået nedenfor med udgangspunkt i § 31 A, stk. 

2-14.  

 

4.4. Administrationsselskabet 

Som det er gældende ved den nationale sambeskatning i kapitel 3, skal der ved en international 

sambeskatning udpeges et administrationsselskab. Det bestemmes i SEL § 31 A, stk. 4., at det 

ultimative moderselskab skal være administrationsselskabet i en international sambeskatning. Hvis 

                                                           
32 https://www.tax.dk/jv/aa/A_A_14_2.htm 
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moderselskabet ikke er skattepligtig efter SEL §§ 1 eller 2, eller hvis moderselskabet ikke er en del 

af sambeskatningen, skal der vælges et administrationsselskab, der falder under SEL § 31, stk. 1. 

Det skal altså med andre ord være et selskab, der indgår i sambeskatningen, et selskab der er 

hjemmehørende i Danmark, eller har et dansk fast driftssted, en fast ejendom i Danmark eller en 

tilknyttet virksomhed efter kulbrinteskatteloven. Hvis intet af ovennævnte kan opfyldes, vil det 

være det øverste danske moderselskab, som udpeges til administrationsselskab.  Hvis der ikke er et 

øverste dansk selskab, udpeges et af de danske søsterselskaber som administrationsselskab jf. SEL § 

31 A, stk. 4, jf. SEL § 31 stk. 6. 

 

4.5. Bindingsperiode 

Som vi har nævnt tidligere, er det det ultimative moderselskab, som skal vælge at indgå i 

international sambeskatning. Når det ultimative moderselskab har valgt at indtræde i international 

sambeskatning, gælder en bindingsperiode på ti år jf. SEL § 31 A, stk. 3, 3. pkt.  

Når bindingsperioden på ti år er udløbet, kan det ultimative moderselskab vælge at binde sig for 

endnu en ti årig periode med international sambeskatning jf. SEL § 31 A, stk. 3, 4. pkt. I de tilfælde 

hvor det ultimative moderselskab vælger en ny periode på ti år, vil de eventuelle 

genbeskatningssaldi videreføres, og sambeskatningen vil fortsætte helt uændret.  

Udgangspunktet i international sambeskatning er, at bindingsperioden påhviler koncernens 

ultimative moderselskab. Bindingsperioden skal derfor fastholdes, uagtet hvad der sker af 

ændringer i koncernen. Det gælder således, at selvom en koncern frasælger et datterselskab, vil 

bindingsperioden fortsætte uændret. 

Det ultimative moderselskab kan dog trodse bindingsperioden på de ti år og kan til hver en tid 

komme ud af den internationale sambeskatning jf. SEL § 31 A stk. 3, 6. pkt.  

Når koncernen skal vælge at benytte sig af den internationale sambeskatning, skal det ultimative 

moderselskab give SKAT besked herom. Dette skal ske ved rettidig indsendelse af selvangivelsen 

for det indkomstår, hvor koncernen ønsker at benytte reglerne. På samme vis gælder det, at når det 

ultimative moderselskab ønsker at afbryde den internationale sambeskatning, skal selskabet give 

SKAT besked i forbindelse med rettidig indsendelse af selvangivelse. Dette skal ske for det 

indkomstår, hvor selskabet ønsker at afbryde den internationale sambeskatning jf. SEL § 31 A, stk. 

3, 7. pkt.   
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Hvis det ultimative moderselskab vælger at bryde bindingsperioden på de ti år, vil der ske fuld 

genbeskatning jf. SEL § 31 A, stk. 3, 6. pkt. Her betyder det, at sambeskatningens 

administrationsselskab vil blive beskattet af alle de tidligere udnyttede underskud, som på 

afbrydelsestidspunktet ikke er blevet genbeskattet. Man nedbringer dermed genbeskatningssaldoen 

til nul jf. SEL § 31, stk. 11. Den fulde genbeskatning vil blive beskrevet nærmere i kapitel 4.11. 

Ved afbrydelse af international sambeskatning kan underskud fra udenlandske selskaber og faste 

driftssteder ikke længere fremføres og dermed modregnes i senere indkomstår jf. SEL § 31 A, stk. 

2, 3. pkt. Det er derfor vigtigt, at administrationsselskabets underskudssaldo korrigeres for de 

underskud, der eventuelt er fremført, fra de selskaber der udtræder.  

Det er af skatteministerens opfattelse, at bindingsperioden for det danske ultimative moderselskab 

fortsætter, selvom alle udenlandske datterselskaber afhændes.33 Det vil altså sige, at hvis et 

moderselskab afhænder sine udenlandske selskaber i år 4 efter tilvalget af international 

sambeskatning, vil der stadig være 6 år tilbage af bindingsperioden. Hvis moderselskabet 

efterfølgende opkøber et nyt udenlandsk datterselskab i år 7, vil de automatisk falde ind under den 

internationale sambeskatning i de 3 år, der er tilbage i bindingsperioden.  

Som et værn mod at bindingsperioden på ti år ikke skal kunne omgås, er der indført SEL § 31 A, 

stk. 3, 8.-14. pkt. Disse regler omhandler situationer, hvor der sker udskiftning af det ultimative 

moderselskab. 

Den første regel omhandler de situationer, hvor det ultimative moderselskab bliver opkøbt jf. SEL § 

31 A, stk. 3, 8 pkt. Hvis det ultimative moderselskab bliver købt af et andet ultimativt 

moderselskab, vil det gamle moderselskab overgå til at være et datterselskab i en ny koncern. Her 

vil bindingsperioden anses for at være afbrudt, og der skal derfor ske fuld genbeskatning.  

Den fulde genbeskatning kan dog undgås, hvis det nye ultimative moderselskab ligeledes tilvælger 

reglerne om internationale sambeskatning. Her kan det tidligere ultimative moderselskab indtræde i 

det opkøbende selskabs bindingsperiode og dermed undgå fuld genbeskatning.  

Hvis der fortsat er samme aktionærkreds jf. KGL § 4, stk. 2, som direkte eller indirekte ejer mere 

end halvdelen af stemmerettighederne i det opkøbte tidligere ultimative moderselskab, skal man 

anvende den bindingsperiode, som gælder for det moderselskab, som senest indtrådte i den 

international sambeskatning jf. SEL § 31 A, stk. 3, 9. pkt.  

I tilfælde hvor det nye ultimative moderselskab er nystiftet, gælder SEL § 31 A, stk. 3, 9. pkt. ikke. 

                                                           
33 Lovforslag nr. L 121 (2004/05-2) – bilag 18, s. 28-29. 
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I disse tilfælde vil bindingsperioden for det gamle ultimative moderselskab blive anvendt jf. SEL § 

31 A, stk. 3, 10. pkt.  

Det lyder af SEL § 31 A, stk. 3 12. pkt., at ved fusion imellem to selskaber, som begge er ultimative 

moderselskaber i hver deres koncern, vil den internationale sambeskatning anses for at være valgt, 

hvis koncernen, som har den største konsoliderede egenkapital, har valgt international 

sambeskatning. Hvis der i modsætning ikke er valgt international sambeskatning i den koncern med 

den største konsoliderede egenkapital, vil bindingsperioden anses for at være ophørt. Der skal 

dermed ske fuld genbeskatning, med mindre det modtagne moderselskab tilvælger reglerne om 

international sambeskatning jf. SEL § 31 A, stk. 13, 14. pkt. Når der tilvælges international 

sambeskatning i fusionsåret, vil der gælde en ny bindingsperiode på ti år.  

I de situationer hvor det ultimative moderselskab spaltes, lyder det i SEL § 31 A, stk. 3, 11. pkt., at 

bindingsperioden anses for at være ophørt. Der udløses dermed fuld genbeskatning jf. SEL § 31, 

stk. 11 i det spaltede moderselskab. 

Reglen med at spaltning fører til ophør af bindingsperiode, efterfulgt af fuld genbeskatning, gælder 

både ved grenspaltning og ophørsspaltning. Der er altså ingen undtagelser.  

Det vil derfor, som udgangspunkt, udløse fuld genbeskatning, hvis to fysiske personer foretager en 

aktieombytning af deres selskab, hvor der indskydes et selskab imellem de to ejere og det 

oprindelige driftsselskab, hvorefter det nye moderselskab ophørsspaltes. Skatterådet har dog 

bekræftet i TfS 2008, 1052 SR, at personligt ejede holdingselskaber, netop kan etableres på 

ovennævnte måde, uden der vil opstå fuld genbeskatning.34  

 

4.6. Indgangsværdier 

Når det ultimative moderselskab har besluttet at benytte reglerne om international sambeskatning, 

skal det vurderes, hvad de sambeskattede selskaber har af værdier og gæld. Når et dansk selskab 

bliver en del af en national eller international sambeskatning, tager man ikke stilling til selskabets 

indgangsværdier. Dette er ikke gældende, når vi har at gøre med et udenlandsk selskab, som skal 

opgøre deres indgangsværdier efter SEL § 31 A, stk. 7-9.  

 

                                                           
34 SKM2008.601.SR 
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4.6.1. Hovedregel  

Når et udenlandsk selskab indtræder i en dansk international sambeskatning, skal selskabet 

udarbejde to regnskaber fremadrettet. Der skal altså udarbejdes ét regnskab efter de nationale regler, 

der gælder i deres hjemland, og ét regnskab som opfylder den danske skattelovgivning.  

Det regnskab, som skal udarbejdes efter den danske skattelovgivning, skal danne grundlag for den 

danske indkomst. Selskabets danske indkomst vil til sidst blive en del af den samlede 

sambeskatningsindkomst sammen med indkomsten fra de øvrige selskaber i koncernen.  

Eftersom de udenlandske selskaber skal udarbejde en indkomstopgørelse efter dansk 

skattelovgivning, er det nødvendigt at fastsætte indgangsværdier på samtlige af selskabets aktiver 

og passiver, som inddrages i den danske beskatning. Det er herefter disse indgangsværdier, der skal 

danne grundlag for selskabets danske indkomst.  

Hovedreglen for indgangsværdier følger af SEL § 31 A, stk. 7, som lyder; 

”Når et udenlandsk selskab m.v. eller et fast driftssted inddrages under sambeskatning, anses 

aktiver og passiver, som ikke i forvejen er omfattet af dansk beskatning, for anskaffet på det faktiske 

anskaffelsestidspunkt til handelsværdien ved begyndelsen af det første indkomstår under 

sambeskatningen”.  

 

Det fremgår derfor af SEL § 31 A, stk. 7, at aktivets anskaffelsestidspunkt forbliver uændret, men at 

handelsværdien skal opgøres på tidspunktet for indtræden i sambeskatningen.  

Det betyder at hvis et udenlandsk selskab, der indtræder i en international sambeskatning 1/1 2016, 

ejer en kontorejendom, der er købt til kr. 2.000.000 i 2005, men som har en værdi på kr. 5.000.000 

ved begyndelsen af det indkomstår, hvor selskabet indtræder i den internationale sambeskatning, 

skal anskaffelsessummen på kontorejendommen opskrives med kr. 3.000.000. Der vil altså ske en 

reel opskrivning af anskaffelsessummen på selskabets kontorejendom, som vil have betydning ved 

et senere salg af ejendommen.  

Når et udenlandsk selskab har internt oparbejdede immaterielle aktiver jf. AL § 40, skal der ikke 

fastsættes en anskaffelsessum jf. SEL § 31 A, stk. 7. 3. pkt. En undtagelse der skal forhindre, at 

koncernen kan opskrive et aktiv, der er internt oparbejdet til en kunstig høj værdi. Når et internt 

oparbejdet immateriel aktiv sælges, vil fortjenesten maksimalt blive beskattet med den 

værdistigning, der har været i sambeskatningsperioden jf. SEL § 31 A, stk. 7, 4. pkt.  
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4.6.2. Afskrivningsberettigede aktiver 

Som det er anført i kapitel 4.6.1, fremgår hovedreglen for opgørelse af indgangsværdier i SEL § 31 

A, stk. 7. Der findes dog en undtagelse til hovedreglen, som fremgår af SEL § 31 A, stk. 8, som 

gælder for afskrivningsberettigede aktiver; 

”Afskrivningsberettigede aktiver anses for erhvervet til den faktiske anskaffelsessum, og de anses 

for erhvervet på det faktiske anskaffelsestidspunkt”. 

Det fremgår dermed af SEL § 31 A, stk. 8, at der ved indgangsværdier for afskrivningsberettigede 

aktiver, både benyttes det faktiske anskaffelsestidspunkt og den faktiske anskaffelsessum. Dette 

afviger fra hovedreglen i SEL § 31 A, stk. 7, hvor det udelukkende var anskaffelsestidspunktet, som 

forblev uændret. Når det skal vurderes, hvorvidt et aktiv er afskrivningsberettiget eller ej, skal 

vurderingen ske på baggrund af de danske regler.  

Når de afskrivningsberettigede aktiver er indregnet til den faktiske anskaffelsessum, skal aktiverne 

anses for at være afskrevet maksimalt efter de gældende danske regler indtil begyndelsen af det 

første indkomstår under sambeskatningen. Her skal man benytte de danske regler, som er gældende 

for det første indkomstår under sambeskatningen jf. SEL § 31 A, stk. 8 3.-4. pkt. På den måde, 

kommer man frem til det afskrivningsberettede grundlag ved sambeskatningens start.  

I de tilfælde hvor handelsværdien er lavere end værdien jf. SEL § 31 A, stk. 8, 3.- 4. pkt., skal 

handelsværdien anvendes som det afskrivningsberettigede grundlag jf. SEL § 31 A, stk. 8, 5. pkt. 

Der skal ligeledes foretages maksimale afskrivninger, såfremt der sker overdragelse af et 

afskrivningsberettiget aktiv fra et koncernforbundent selskab jf. KGL § 4, stk. 2., uden at der i 

forbindelse med overdragelsen er sket dansk eller udenlandsk beskatning jf. SEL § 31 A, stk. 8, 2. 

pkt.  

Dette er dog ikke gældende i de tilfælde, hvor der er sket fuld dansk beskatning, som følge af at 

fortjenesten højst kan medregnes med det beløb, der svarer til forskellen mellem salgssummen og 

handelsværdien på tidspunktet for inddragelsen under dansk beskatning jf. SEL § 31 A, stk. 8, 7. 

pkt.35   

I de tilfælde hvor der er sket delvis dansk beskatning jf. SEL § 31 A, stk. 8, 7. pkt., vil 

anskaffelsessummen blive forhøjet med den fortjeneste, som overdrageren har medregnet i den 

                                                           
35 Selskabsskatteret 2016/17 18. udgave/1. oplæg - Erik Werlauff s. 387 
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danske skattepligtige indkomst jf. SEL § 31 A, stk. 8, 8. pkt.  

 

4.6.3. Afhændelse af afskrivningsberettigede aktiver 

På aktiver der er afskrevet før de er blevet inddraget i den internationale sambeskatning, kan 

selskabet ikke udnytte de fulde genvundne afskrivninger. Genvundne afskrivninger på sådanne 

aktiver må kun medregnes med det beløb, som overstiger det faktiske værditab efter indtræden i 

international sambeskatning jf. SEL § 31 A, stk. 9. 

Det følger endvidere af SEL § 31 A, stk. 9, 2. pkt. at en fortjeneste maksimalt kan indregnes med et 

beløb, der svarer til forskellen mellem handelsværdien på inddragelsestidspunktet og salgssummen.   

Er aktiverne afskrevet efter saldometoden, skal den nedskrevne værdi på afståelsestidspunktet, lagt 

sammen med de genvundne afskrivninger og fortjenester, benyttes som afståelsessum.   

Det betyder derfor, at der udelukkende skal ske beskatning af den del af avancen, der kan henføres 

til den periode, hvor selskabet har været en del af sambeskatningen.  

 

4.7. Sambeskatningsindkomst 

Som nævnt i starten af kapitel 4 er reglerne om den frivillige internationale sambeskatning, bygget 

på reglerne om national sambeskatning i SEL § 31. Bestemmelserne i SEL § 31 er derfor grundlaget 

for den internationale sambeskatning med tilføjelser og undtagelser, der ses i SEL § 31 A, stk. 2-14.  

Med dette udgangspunkt skal sambeskatningsindkomsten i den internationale sambeskatning 

opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler. Dette skal dog gøres med de regler og 

undtagelser, der gælder for udenlandske sambeskattede selskaber og faste driftssteder i udlandet, 

som fremgår af SEL § 31 A.  

I forbindelse med opgørelsen af sambeskatningsindkomsten, er det administrationens ansvar, at 

bogføringen for de udenlandske selskaber tilrettelægges, således det er muligt at udfærdige en dansk 

indkomstopgørelse. Udgangspunktet for selskabernes danske indkomstopgørelse er alle danske 

skatteregler, herunder reglerne i SL § 4-6. På den måde sidestilles de udenlandske selskaber med 

danske selskaber i forbindelse med sambeskatningen.36  

Hvis ovenstående ikke opfyldes af administrationsselskabet, er der to muligheder for hvad der kan 

                                                           
36 Sambeskatning 2013/14 s. 114. 
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ske. Den ene mulighed er, at det udenlandske selskab fortsætter i den internationale sambeskatning, 

hvorefter der foretages en skønsmæssig opgørelse af selskabets danske indkomst. Den anden 

mulighed er, at skatterådet afbryder den internationale sambeskatning jf. SEL § 31 B, stk. 3. Dette 

vil medføre at der skal ske fuld genbeskatning af alle genbeskatningssaldi i koncernen jf. SEL § 31 

A, stk. 11.  

Når det skattemæssige resultat som er opgjort efter danske regler, men fremgår i en anden valuta, 

skal der, som hovedregel, omregnes til danske kroner til kursen på retserhvervelses- eller 

pligtpådragelsestidspunktet. Man kan dog også vælge at foretage denne omregning efter 

gennemsnitskursen for året jf. SKL § 3 C, stk. 3-14. Hvis det vælges, at der skal ske omregning 

efter SKL § 3 C, stk. 3-14, skal det meddeles hvilken valuta og hvilken centralbanks kurs, selskabet 

ønsker at benytte. Dette skal ske rettidigt, hvilket betyder, at meddelelsen skal indsende senest 

samtidig med, at der foretages valg af international sambeskatning.37  

Når den nationale sambeskatning skal opgøre sambeskatningsindkomsten, medregnes hele 

indkomsten fra de koncernforbundne selskaber. Det fremgår af SEL § 31, stk. 2, at 

sambeskatningsindkomsten for en koncern, skal opgøres som summen af hvert enkelt 

koncernmedlems skattepligtige indkomst. Dette er ligeledes gældende, når 

sambeskatningsindkomsten skal opgøres i den internationale sambeskatning.  

Hvis de udenlandske selskaber har afholdt udgifter før sambeskatningen, vil der udelukkende være 

fradrag for disse, såfremt der var fradragsret for disse udgifter efter SEL § 2, jf. SEL § 31 A, stk. 2, 

2. pkt., ved afholdelsestidspunktet.  

De udenlandske selskaber er som regel også skattepligtige i deres domicilland, hvorfor der ligeledes 

skal udfærdiges skattemæssig indkomstopgørelse opgjort efter gældende nationale regler. På 

baggrund af dette kan de udenlandske selskaber blive udsat for dobbeltbeskatningssituationer.  

For at undgå at der sker dobbeltbeskatning for de udenlandske selskaber, kan den udenlandske skat 

fradrages i den danske skat. Dette sker efter ordinær credit-princip jf. LL § 33, stk. 6.  Lempelse 

efter denne metode betyder, at fradraget for den udenlandske skat ikke kan overstige den del af den 

danske skat, som forholdsmæssigt stammer fra den udenlandske indkomst. Lempelsesmetoderne vil 

blive forklaret nærmere i kapitel 4.9.3.  

                                                           
37 Sambeskatning 2013/14 s. 116. 
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Ved lov nr. 426 af 6/6 2005 blev opgørelsesprincippet ændret. Dette betød, at man efterfølgende 

ikke skulle lave opgørelsen for lempelsen pr. selskab, men pr. land. Det betyder således, at hvis der 

er flere udenlandske selskaber med i den internationale sambeskatning, som er hjemmehørende i 

samme land, skal disse selskabers indkomst opgøres samlet i lempelsesøjemed jf. LL § 33, stk. 6, 4. 

pkt. Denne opgørelse skal også indeholde indkomster fra danske driftssteder i samme land i de 

tilfælde, hvor der lempes for overskud fra faste driftssteder efter creditmetoden. Dette gælder dog 

ikke faste ejendomme, som skal opgøres særskilt.38  

 

4.7.1. Tvungne afskrivninger og fradrag 

Som udgangspunkt er de fleste afskrivninger ubundne jf. dansk ret. Det betyder, at det er valgfrit, 

hvorvidt man vil afskrive i alle indkomstår eller gemme det til senere indkomstår. Dette er ligeledes 

gældende for forsøgs- og forskningsudgifter.  

Da ovenstående, som udgangspunkt, ligeledes gælder for udenlandske selskaber, som er en del af en 

international sambeskatning, har de udenlandske selskaber mulighed for at tilpasse deres danske 

indkomstopgørelse. Selskaberne har derfor, til en vis grad, mulighed for at påvirke størrelsen af den 

danske skat. Dette giver mening at udnytte hos de selskaber, hvor der betales en høj udenlandsk 

skat. På den måde kan selskaberne få maksimalt fradrag for den udenlandske skat og gemme deres 

fradrag for afskrivninger mv.  

Muligheden for at optimere og skatteplanlægge på denne måde, er forsøgt imødekommet gennem 

LL § 5, I; 

”Afskrivninger eller udgifter, som efter skatteyderens valg efter de almindelige regler kan vælges 

fradraget i det pågældende indkomstår eller i senere indkomstår, skal fradrages ved opgørelsen af 

den skattepligtige indkomst fra et fast driftssted eller et udenlandsk sambeskattet selskab i det 

omfang, den skattepligtige indkomst overstiger beregningsgrundlaget for den udenlandske skat i det 

land, hvor det faste driftssted er beliggende eller datterselskabet er hjemmehørende, omregnet til 

danske kroner ved udløbet af samme indkomstår” 

Med andre ord, fremgår det dermed af LL § 5 I, at afskrivninger eller fradrag, der kan fradrages i 

det pågældende indkomstår eller senere, skal fradrages i den skattepligtige indkomst, i de tilfælde 

hvor det danske beskatningsgrundlag overstiger beskatningsgrundlaget efter udenlandske regler.  
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Dette kan forklares som følgende: selskab A har et skattemæssigt resultat før afskrivninger på kr. 

1.500, fradragsberettigede afskrivninger på kr. 500 og indkomsten opgjort efter udenlandske regler 

udgør kr. 1.200. Her er det danske beregningsgrundlag, højere end det udenlandske 

beregningsgrundlag, hvorfor selskabet har afskrivningspligt. Selskabet har ikke pligt til at afskrive 

fuldt ud, men udelukkende således, at det danske beregningsgrundlag kommer på niveau med det 

udenlandske.  Her betyder det at selskabet skal afskrive med kr. 300, og kan fremføre de sidste kr. 

200.39  

Såfremt man ikke havde indført LL § 5, I., ville det betyde, at en koncern selv kunne påvirke og 

planlægge indkomsten i Danmark.  

Præcis som ovenstående, kan den udenlandske skat tilpasses den danske skat. Dette vil være aktuelt 

for et selskab, der har haft nogle år med underskud, som er benyttet i den internationale 

sambeskatning og fremført efter udenlandske regler. Når det udenlandske selskab giver overskud på 

et senere tidspunkt, vil overskuddet være med til at øge den danske skat, da den udenlandske skat er 

minimalt eller ikke eksisterende grundet fremførbart underskud. Der vil derfor ikke være nogen 

udenlandsk skat, som kan lempes i den danske skat. Her vil det være en fordel, at gemme 

afskrivninger mv. ved opgørelsen af selskabets indkomst efter udenlandske regler, til selskabet er 

udtrådt af sambeskatningen og derved opnå en lavere skat. For at imødegå denne mulighed for 

tilpasning, har man en værnsregel i LL § 33, stk. 7, sidste pkt.; 

”Vælger et sambeskattet selskab, der har haft underskud, som er fradraget i andre selskabers 

skattepligtige indkomst, og som ikke modsvares af senere års overskud, at undlade at udnytte 

samtlige sine fradragsmuligheder ved indkomstopgørelsen til fremmed stat, Færøerne eller 

Grønland, medregnes den herved forøgede udenlandske skattebetaling for det pågældende 

indkomstår ikke ved beregningen efter stk. 1.” 

Det gælder således af LL § 33, stk. 7, sidste pkt., at den udenlandske skat, som var kunstig høj som 

følge af fravælgelse af afskrivninger, ikke medregnes i opgørelsen af sambeskatningsindkomsten. 

Selskabet får dermed ikke lempelse for den forhøjede udenlandske indkomst.  

 

                                                           
39 Sambeskatning 2013/14 s. 117. 
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4.7.2. Lempelse 

Som tidligere beskrevet i afsnit 4.7., skal de udenlandske selskaber opgøre deres skattepligtige 

indkomst i domicillandet efter de nationale gældende regler herfor og i Danmark efter de danske 

skatteregler. Når udenlandske selskaber bliver en del af en international sambeskatning, er der 

derfor mulighed for at selskaberne bliver dobbeltbeskattet. Dette skyldes, at der er tale om et 

samspil mellem forskellige skatteregler. De danske regler i LL § 33, stk. 7, skal imødegå denne 

dobbeltbeskatning.   

Der findes flere forskellige metoder, som domicillandet kan lempe efter. Metoden kan ikke frit 

bestemmes af domicillandet, men er politisk bestemt og afhænger derudover af, hvilke lande der er 

involveret, og om landene ønsker kapitalimport eller kapitaleksportneutralitet. Kapitalimport 

betyder, at domicillandet vil give det hjemmehørende skattesubjekt samme skattebyrde, uanset om 

subjektet vælger at investere i domicillandet eller i udlandet. Ved kapitaleksportneutralitet stilles 

skatteyderen i en konkurrencemæssig neutral position i forhold til investorer, som er 

hjemmehørende i de lande, hvor der foretages udenlandske investeringer40.  

Lempelse er dermed grundlæggende til for at undgå dobbeltbeskatning for de skattesubjekter, som 

er skattepligtige i to forskellige stater. Under lempelse er der to grundlæggende principper; 

creditprincippet og eksemptionsprincippet. 

 

4.7.2.1. Creditprincippet 

Creditprincippet indeholder 3 forskellige undergrupper; fuld credit, almindelig credit og matching 

credit.  

Ved fuld credit vil den udenlandske indkomst indgå ved opgørelsen af den danske skattepligtige 

indkomst og dermed beskattes. Her vil lempelsen udgøre den skat, som er betalt i kildelandet. Det 

betyder, at hvis der ikke er betalt skat i kildelandet, vil der ikke ske lempelse.  

Omvendt siger matching credit, at domicillandet tillader lempelse for den skat, som kunne have 

været opkrævet i kildelandet efter dets almindelige skattelovgivning. Dette gælder selvom 

kildelandet skulle have givet helt eller delvist afkald på skatten for at fremme kildelandets 

økonomiske udvikling ved at tiltrække udenlandske investorer. 

                                                           
40 ”International skatteret i et dansk perspektiv” Peter Koerver Schmidt, Michael Tell og Katja Weber s. 93. 
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Endelig er der almindelig credit, hvor princippet fremgår af LL §33; 

”Skat, der er betalt til fremmed stat, til Grønland eller til Færøerne og opkrævet af indkomst fra 

kilder dér, det være sig ved direkte påligning eller ved indeholdelse, kan fradrages i de 

indkomstskatter til stat og kommune, der skal svares af denne indkomst i Danmark. 

Fradragsbeløbet skal dog ikke kunne overstige den del af den samlede danske skat, der efter 

forholdet mellem den i fremmed stat, i Grønland eller på Færøerne beskattede del af indkomsten og 

hele den i Danmark beskattede indkomst falder på førstnævnte del af indkomsten”. 

Almindelig credit minder dermed meget om fuld credit. Forskellen er dog, at lempelsen ikke kan 

overstige den skat, som kan henføres til den indkomst, som kan beskattes i kildelandet. Dette kaldes 

for maksimering. Det betyder derfor, at hvis skatten i kildelandet er højere end skatten i 

domicillandet, lempes der udelukkende for den skat, som domicillandet påligner indkomsten fra 

kildelandet. Skattesubjektet kan derfor aldrig få en højere lempelse end den skat, domicillandet har 

pålignet indkomsten. Hvis skatten i kildelandet derimod er lavere end den pålagte skat i 

domicillandet, vil der ske fuld lempelse for skatten, der er betalt i kildelandet. 

Denne maksimering som finder sted i almindelig credit, findes ligeledes i artikel 23 i OECD’s 

modeloverenskomst. Maksimeringen findes ligeledes i mange dobbeltbeskatningsoverenskomster, 

som er indgået af Danmark. 41  

Når Danmark lemper for kildeskat efter LL § 33, vil fradraget i den danske skat være maksimeret til 

det mindste beløb af; lempelsesbrøken og den i kildelandet betalte skat42.  

Lempelsesbrøken beregnes således:  

 

Lempelsesbrøk =
Dansk skat∗den lempelsesberettigede indkomst

Globalindkomsten
  

 

Almindelig credit er derfor den metode, der sædvanligvis bliver anvendt i Danmark, og altså også 

når der skal lempes for de selskaber, der er en del af en international sambeskatning.  

Lempelse efter creditprincippet, er tvungen for udenlandske selskaber. Det betyder, at 

                                                           
41 ”International skatteret i et dansk perspektiv” Peter Koerver Schmidt, Michael Tell og Katja Weber s. 96. 
42 ”International skatteret i et dansk perspektiv” Peter Koerver Schmidt, Michael Tell og Katja Weber s. 103. 
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eksemptionsmetoden, som kan fremgå af en dobbeltbeskatningsoverenskomst, ikke kan anvendes, 

ved lempelse under en international sambeskatning.  

I de tilfælde hvor der er flere udenlandske selskaber fra samme land, i en international 

sambeskatning, vil selskabernes indkomst blive opgjort samlet, i forhold til creditlempelsen jf. LL § 

33, stk. 6, 4. pkt. Dette er ligeledes gældende for faste driftssteder, som er beliggende i samme land 

jf. LL § 33, stk. 6, 5. pkt., hvor er lempes for overskuddet.    

 

4.7.2.2. Eksemptionsprincippet 

Eksemptionsprincippet indeholder to forskellige metoder; fuld eksemption og eksemption med 

progressionsforbehold. Eksemptionsmetoderne går som udgangspunkt ud på, at domicillandet ikke 

beskatter den indkomst, som kildelandet kan beskatte. 43  

Lempelse efter eksemption bliver dog meget sjældent benyttet i nyere tid, hvorfor vi ikke vil 

komme nærmere ind på fuld eksemption og eksemption med progressionsforbehold.  

 

4.8. Underskud 

Når et selskab indtræder i en national sambeskatning, har selskabet mulighed for at udnytte 

underskud fra tidligere år jf. SEL § 31, stk. 2, 4 pkt..44 Disse underskud er dog særunderskud og kan 

derfor udelukkende modregnes i selskabets egen skattepligtige indkomst.  

Omvendt gælder det ved international sambeskatning, at underskud i udenlandske selskaber og faste 

driftssteder fra indkomstperioder før indtræden i den internationale sambeskatning ikke kan 

fradrages i senere overskud jf. SEL § 31 A, stk. 2, 1. pkt. 

Ved udtræden af international sambeskatning jf. SEL § 31 A, stk. 2, 3. pkt. kan uudnyttede 

underskud ikke udnyttes i senere indkomstår. 

 

4.8.1. Underskudsrækkefølgen jf. selskabsskatteloven 

Underskudsfremførsel i koncernforbundne selskaber som er sambeskattede, finder sted efter SEL § 

31, stk. 2. Fremførsel af underskud i en sambeskatning sker efter en særlig rækkefølge jf. nedenfor: 

                                                           
43 Den juridiske vejledning D.F.8.2.2.23.2. 
44 Den juridiske vejledning C.D.3.1.4.3.2.  
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1. Særunderskud. Underskud i et selskab fra perioder inden sambeskatningen kan kun 

modregnes i overskud i det pågældende selskab. 

2. Egne underskud fra tidligere år i den aktuelle sambeskatning. 

3. Fordeling af årets underskud i sambeskatning. Ved negativ sambeskatningsindkomst 

fordeles underskuddet forholdsmæssigt mellem de underskudsgivende selskaber og 

fremføres hos det pågældende selskab til modregning for efterfølgende indkomstår. 

4. Andre selskabers underskud fra tidligere år i sambeskatning (herunder underskud i 

subsambeskatning45). 

Inden sambeskatningsindkomsten opgøres, skal hvert overskudsgivende selskab først foretage 

modregning af egne underskud i indkomstårets positive indkomst fra indkomstperioder, inden 

sambeskatningen fandt sted, disse kaldes også særunderskud. Ved at foretage dette undgår selskabet 

at skulle betale kompensation for at udnytte underskud i et andet koncernselskab, hvis selskabet 

selv har uudnyttet underskud fra tidligere indkomstår. Dette er ligeledes tilfældet for de selskaber, 

som har særunderskud fra tiden inden de indtrådte i sambeskatningen, da disse kun kan udnyttes i 

selskabets egen positive indkomst. Selskabets egne underskud modregnes også, inden 

sambeskatningsindkomsten opgøres. 

Jf. SEL § 31 stk. 2, 4 pkt. kan et selskabs underskud fra indkomstperioder inden sambeskatningen 

kun modregnes selskabets eget overskud. I de tilfælde hvor koncernforbindelsen afbrydes i løbet af 

indkomståret, kan særunderskud fra tiden efter udtræden af sambeskatningen ikke modregnes i 

overskuddet opstået inden afbrydelsen. Dette gælder heller ikke, hvis over- og underskuddet 

vedrører samme indkomstår. 

Uudnyttede underskud fremføres kun hos det selskab, hvor underskuddet er opstået. Når selskabet 

ikke længere er en del af koncernen, kan underskuddet heller ikke modregnes hos de selskaber, som 

selskabet tidligere var sambeskattet med.  

Selvom selskaberne i en koncern ikke har været koncernforbundne i hele indkomståret, kan 

underskud i et selskab, som er opstået, mens de var koncernforbundne, modregnes i overskud i et 

andet selskab.  Dette kan eksemplificeres på følgende måde; Hvis et selskab A med 

kalenderårsregnskab 1 januar – 31 december erhverver et andet selskab B, pr. 1 juni 2016, kan et 

                                                           
45 Subsambeskatning opstår, når en eksisterende sambeskatning overdrages til en ny koncern. De tidligere 
sambeskattede selskaber, i den ”gamle” sambeskatning, vil fortsat kunne anvende hinandens underskud. Dette er 
gældende på trods af, at de ”nye” selskaber i sambeskatningen ikke kan anvende underskuddene. 
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eventuelt underskud i B, i perioden 1. juni 2016 – 31. december 2016 modregnes i hele A´s 

indkomst for indkomståret 2016.  

 

4.8.1.1. Eksempel på underskudsrækkefølgen 

Det forudsættes, at alle skattesubjekter er selskaber, og at sambeskatningen først starter i år 2. 

Selskaberne indgik derfor ikke i en sambeskatning i år 1. De danske selskaber har særunderskud fra 

år 1, og disse kan udnyttes i år 2. Land C, som er et udenlandsk selskab, kan ikke udnytte deres 

underskud fra tidligere år jf. SEL § 31 A, stk. 2, 1. pkt. Figuren illustrerer underskudsrækkefølgen i 

år 3, hvorfor år 2 først skal forklares. Da selskab B har overskud, men ikke har særunderskud fra 

tidligere år, skal årets underskud fra selskab A og C forholdsmæssigt fordeles til selskab B. Selskab 

B har efter underskudsudnyttelsen en skattepligtig indkomst på kr. 0, selskab A et underskud på kr. 

42,86 og selskab C et underskud på kr. 17,14.  

Land Selskab År 1  År 2 År 3 

Land A (DK) Selskab A -100 -50 300 

Land B (DK) Selskab B 20 10 -20 

Land C (udland) Selskab C -50 -20 60 

  Samlet -130 -60 340 
Figur nr. 546 - Data til underskudsrækkefølgen. 

Underskudsrækkefølgen kan nu praktiseres på følgende måde: 

Trin 1: Inden sambeskatningsindkomsten opgøres, skal hvert overskudsgivende selskab først 

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

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

Trin 2: Herefter modregner hvert overskudsgivende selskab den del af egne underskud fra tidligere 

indkomstperioder under sambeskatningen, der kan rummes i indkomstårets resterende positive 

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

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

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

selskabers positive indkomst, forholdsmæssigt mellem de selskaber, der har positiv indkomst, jf. 

SEL § 31, stk. 2, 6. pkt. 
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Trin 4: Er der herefter stadig selskaber med positiv indkomst, modregnes forholdsmæssigt den del 

af andre selskabers resterende underskud fra tidligere indkomstperioder under sambeskatningen, der 

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

Fremførsel af 

underskud   
Selskab 
A 

Selskab 
B 

Selskab 
C 

Indkomst før fremførsel af underskud 300 -20 60 

Særunderskud fra tidligere år modregnes -100 0 0 

Indkomst herefter   200 -20 60 

Egne sambeskatningsunderskud fra tidligere år -42,86 0 -17,14 

Indkomst herefter   157,14 -20 42,86 

Fordeling af årets underskud -15,71 20 -4,29 

Indkomst herefter   141,43 0,00 38,57 

Andres sambeskatningsunderskud 0,00 0,00 0,00 

Indkomst efter fremførsel af underskud 141,43 0,00 38,57 
Figur nr. 647 - Underskudsrækkefølgen hos en koncern ved international sambeskatning. 

Selskab A:  

Trin 1) Særunderskud fra tidligere år på de kr. -100 anvendes.  

Trin 2) Egne sambeskatningsunderskud fra tidligere år på kr. -42,86 anvendes. 

Trin 3) Fordeling af årets underskud, fra selskab B i år 3 fordeles forholdsmæssigt imellem selskab 

A og selskab C. Der fordeles kr. -15,71 til selskab A.  

Trin 4) Der er ingen sambeskatningsunderskud fra tidligere år, som kan fordeles. 

Selskab A har efter underskudsrækkefølgen en skattepligtig indkomst på kr. 141,43. 

 

Selskab B:  

Trin 1) Selskabet har ingen særunderskud. 

Trin 2) Selskabet har ingen egne sambeskatningsunderskud fra tidligere år. 

Trin 3) Årets underskud på kr. -20 fordeles forholdsmæssigt mellem selskab A og C, da B ikke kan 

benytte det.  

Trin 4) Der er ingen sambeskatningsunderskud fra tidligere år, som kan fordeles. 

Selskab B har efter underskudsrækkefølgen en skattepligtig indkomst på kr. 0. 
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Selskab C: 

Trin 1) Selskabet kan ikke benytte egne særunderskud i henhold til SEL § 31 A, stk. 2, 1. pkt., da 

selskabet er udenlandsk. Underskuddet på kr. -50 går derfor tabt. 

Trin 2) Egne sambeskatningsunderskud fra tidligere år på kr. -17,14 anvendes. 

Trin 3) Fordeling af årets underskud, fra selskab B i år 3 fordeles forholdsmæssigt imellem selskab 

A og selskab C. Der fordeles kr. -4,29 til selskab C.  

Trin 4) Der er ingen sambeskatningsunderskud fra tidligere år, som kan fordeles. 

Selskab C har efter underskudsrækkefølgen en skattepligtig indkomst på kr. 38,57. 

Eksemplet giver et godt billede af, hvorledes en koncern bliver beskattet når 

underskudsrækkefølgen anvendes. Havde der stadig været selskaber med underskud fra tidligere 

indkomstperioder, havde disse skulle modregnes forholdsmæssigt mellem de overskudsgivende 

selskaber. På den måde ville de selskaber med overskud, have fået nedbragt deres skattemæssige 

overskud med disse underskud.  

 

4.8.2. Udtræden af international sambeskatning 

Ved udtræden af international sambeskatning jf. SEL § 31 A, stk. 2, 3. pkt. kan uudnyttede 

underskud ikke udnyttes i senere indkomstår, som nævnt ovenfor. 

Hvis et selskab udtræder af den internationale sambeskatning, hæfter selskabet ikke for de 

skattekrav, der vedrører de øvrige selskaber i sambeskatningen. Dette svarer til reglerne for 

selskaber, det er omfattet af national sambeskatning. Det udtrædende selskab hæfter derfor fra 

udtrædelsestidspunktet udelukkende for skatten, der vedrører den indkomst, som er fordelt til 

selskabet, svarende til den hæftelse, som selskabet er undergivet efter de hidtidige regler. 48  

Det gælder dog, at hvis den samme aktionærkreds, fortsat direkte eller indirekte råder over mere 

end halvdelen af stemmerettighederne i selskabet efter udtræden, vil den fulde hæftelse stadig 

gælde. 

Hvis det ultimative moderselskab vælger at bryde bindingsperioden på de ti år, vil der ske fuld 

genbeskatning jf. SEL § 31 A, stk. 3, 6. pkt. Her betyder det, at sambeskatningskredens 

administrationsselskab vil blive beskattet af alle de tidligere udnyttede underskud, som på 

                                                           
48 Den Juridiske vejledning C.D.3.2. 
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afbrydelsestidspunktet ikke er blevet genbeskattet. Man nedbringer dermed genbeskatningssaldoen 

til nul jf. SEL § 31, stk. 11. Den fulde genbeskatning vil blive beskrevet nærmere i afsnit 4.9.2.   

Ved afbrydelse af international sambeskatning, kan underskud fra udenlandske selskaber og faste 

driftssteder, ikke længere fremføres og dermed modregnes i senere indkomstår jf. SEL § 31 A, stk. 

2, 3. pkt. Det er derfor vigtigt, at administrationsselskabets underskudssaldo korrigeres for de 

underskud, der eventuelt er fremført fra de selskaber, der udtræder.  

 

4.8.2.1. Eksempel på genbeskatning ved udtræden 

I figur nr. 7, er oplistet tre fiktive selskaber, som er beliggende i hver deres land. De tre selskaber 

udgør tilsammen en koncern. Genbeskatningssaldoen opgøres samlet pr. land. 

Genbeskatningssaldoen opgøres i eksemplet ud fra en dansk skattesats på 25 % for indkomstårene 

1-3 af de fradragne underskud og som ikke modsvares af 25 % af senere års overskud fratrukket 

creditlempelse. Det forudsættes, at selskabsskattesatsen er 25 % i alle landene, og at der fremføres 

underskud i det pågældende land, så Selskab C ikke beskattes i år 2 og år 3, og Selskab A ikke 

beskattes i år 3. Selskaberne sambeskattes ikke efter det pågældende lands regler.  

Land Selskab År 1  År 2 År 3 

Land A Selskab A -3.000 -500 700 

Land B Selskab B 1.000 3.000 2.600 

Land C Selskab C -2.000 1.000 1.200 

  Samlet kr. -4.000 3.500 4.500 

  Dansk skat 25% -1.000 875 1125 

  Lempelse for udenlandsk skat 0 -750 -250 

  Dansk skat efter lempelse -1.000 125 875 

  Genbeskatningssaldo ultimo -1.000 -875 0 
Figur nr. 749 - Genbeskatning ved afbrydelse af international sambeskatning. 

I år 1 overføres et underskud på kr. 4.000, som udnyttes af andre selskaber. Genbeskatningssaldoen 

er herefter kr. 1.000 (kr. 4.000 x 0,25).  

I år 2 medregnes en indkomst på kr. 3.500 fra det pågældende land svarende til en skatteværdi på 

kr. 875 (kr. 3.500 x 0,25). Den udenlandske skat i år 2 bliver kr. 750 - creditlempelsen for 

udenlandsk skat bliver ligeledes på kr. 75. Den danske skat efter creditlempelse bliver kr. 125, 

hvorfor genbeskatningssaldoen nedbringes med kr. 125.  

                                                           
49 Egen tilvirkning 
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I år 3 medregnes en indkomst på kr. 4.500 fra det pågældende land svarende til en skatteværdi på 

kr. 1.125. Den udenlandske skat i år 3 bliver kr. 250 - creditlempelsen for udenlandsk skat bliver 

ligeledes på kr. 250. Den danske skat efter creditlempelse bliver kr. 875, hvorfor 

genbeskatningssaldoen nedbringes med kr. 875. Genbeskatningssaldoen er dermed kr. 0 efter år 3. 

Eksemplet giver et godt billede af, hvorledes en koncern bliver genbeskattet og hvilken konsekvens 

det vil have for selskaberne, når der foretages en afbrydelse af den internationale sambeskatning. 

Det må antages, at skatten ville have været anderledes, såfremt der var anvendt forskellige 

skattesatser. Afledt heraf ville creditlempelsen også være tilsvarende anderledes. 

 

4.9. Genbeskatning 

Som nævnt tidligere i afsnit 4.3., vil der ske genbeskatning hos de koncerner, der ikke længere 

ønsker at benytte reglerne i SEL § 31 A. Når en koncern skal genbeskattes, er der tale om en 

forhøjelse af administrationsselskabets skattepligtige indkomst. Hvis en koncern ikke genvælger 

reglerne om international sambeskatning ved udløb af en ti årig bindingsperiode, skal der ske 

ordinær genbeskatning. Hvis bindingsperioden derimod brydes, vil der ske fuld genbeskatning. 

Disse to genbeskatningsmetoder, som gælder ved international sambeskatning, vil blive beskrevet 

nærmere nedenfor.  

 

4.9.1. Ordinær genbeskatning 

Den ordinære genbeskatning, kan udløses af to forskellige forhold jf. SEL § 31 A, stk. 10. Det 

første forhold, der kan udløse ordinær genbeskatning, er de situationer, hvor der ikke genvælges 

international sambeskatning ved udløbet af en bindingsperiode.  

Det andet forhold, finder sted hvor koncernforbindelsen afbrydes, og det udtrædende selskab 

fortsætter sine aktiviteter uden for koncernen. Dette kan fx være, hvis et udenlandsk selskab sælges 

til en tredjemand, som ikke har forbindelser til koncernen i øvrigt. En anden årsag kan være i 

forbindelse med fusion med et andet selskab, så der ikke længere er bestemmende indflydelse over 

selskabet.  

I tilfælde hvor der sker fusion, gælder en undtagelse, hvor der ikke skal genbeskattes. Hvis et 

selskab fusioneres, men hvor selskabets aktiver og passiver indskydes i et andet selskab, som er en 

del af sambeskatningen, vil der ikke ske genbeskatning jf. SEL § 31 A, stk. 10, 6. pkt.  
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Det gælder endvidere, at hvis et fast driftssted, omdannes til et selskab, eller hvis et selskab 

omdannes til et fast driftssted, vil der ikke ske ordinær genbeskatning. Dette vil blive anset som en 

koncernintern overdragelse jf. L 121 FT 2004-05 – bilag 18. 50  

Når der skal ske ordinær genbeskatning, er der tale om en forhøjelse af administrationsselskabets 

skattepligtige indkomst i det år, hvor der sker en udtræden. Forhøjelsen skal svare til det 

likvidationsprovenue, der ville have været i forbindelse med ophør og salg af selskabets eller det 

faste driftssteds aktiver og passiver til handelsværdi. Genbeskatningen som forhøjer 

administrationsselskabets skattepligtige indkomst, kan dog maksimalt udgøre 

genbeskatningssaldoen divideret med den procent der fremgår af SEL § 17, stk. 1. Denne procent er 

på 22 % i 2016 i Danmark og er ligeledes gældende årene efter. Dette betyder, at hvis 

genbeskatningssaldoen divideret med gældende procent, er højere end likvidationsprovenuet, skal 

administrationsselskabets skattepligtige indkomst forhøjes med genbeskatningssaldoen divideret 

med gældende procent jf. SEL § 17, stk. 1. 51 

Hvis likvidationsprovenuet er lavere end de samlede underskud, som det pågældende selskab har 

haft i sambeskatningen, vil differencen fortsat indgå som en del af genbeskatningssaldoen. Dette 

skyldes, at genbeskatningssaldoen skal opgøres pr. land, som blev bestemt ved lov nr. 426 af 6/6 

2005 (L121).  

Der blev ved denne lov, vedtaget to store ændringer i forhold til genbeskatningssaldoen. For det 

første skal genbeskatningssaldoen opgøres pr. land, og ikke længere pr. selskab som førhen.  

For det andet, skal genbeskatningssaldoen opgøres til skatteværdien af de udnyttede underskud. 

Skatteværdien skal beregnes med procenten der fremgår af SEL § 17, stk. 1, for det indkomstår, 

hvor underskuddet udnyttes jf. SEL § 31 A, stk. 10, 5. pkt. Genbeskatningssaldoen for hvert land 

skal desuden opgøres i danske kroner.  

Når der år efter år vil komme enten tilgang eller afgang på genbeskatningskontoen, skal dette ske til 

den gennemsnitskurs, der er for regnskabsåret jf. L 121 – bilag 18. 52 

I forhold til udenlandske selskabers genbeskatningssaldo, skal det nævnes, at der ofte vil være flere 

tilgange, end der vil være afgange. Dette skyldes, at det udelukkende er skatteværdien af selskabets 

overskud, som kan sænke genbeskatningssaldoen. Inden overskuddet modregnes, vil der være en 

                                                           
50 Selskabsskatteret 2016/17 18. udgave/1. oplæg - Erik Werlauff s. 389 
51 Selskabsskatteret 2016/17 18. udgave/1. oplæg - Erik Werlauff s. 389 
52 Selskabsskatteret 2016/17 18. udgave/1. oplæg - Erik Werlauff s. 390 
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mulig creditlempelse for udenlandsk skat, som mindsker den danske skat. Der vil derfor ske 

creditlempelse, i alle de situationer, hvor selskabet ikke har fremførbart underskud i hjemlandet. På 

den måde, vil den danske skat blive formindsket, og der er nu kun et mindre restbeløb tilbage til at 

kunne nedbringe genbeskatningssaldoen.  

 

4.9.2. Fuld genbeskatning 

Når der skal ske fuld genbeskatning, er der tale om situationer, hvor den internationale 

sambeskatning afbrydes, inden bindingsperioden er udløbet jf. SEL § 31 A, stk. 11. Man skal derfor 

fastholde den internationale sambeskatning i ti år ad gangen, hvis man vil undgå den fulde 

genbeskatning.  

Bindingsperioden på ti år, som gælder ved valg af international sambeskatning, kan afbrydes på 

forskellige måder med fuld genbeskatning til følge.  

Hvis det selskab, der er administrationsselskab i den internationale sambeskatning, udtræder af den 

internationale sambeskatning jf. SEL § 31 A, stk. 3, vil der ske fuld genbeskatning.  

Som nævnt tidligere, kan der fremkomme situationer, hvor det ultimative moderselskab opkøbes af 

et andet selskab. Hvis det nye ultimative moderselskab vælger at benytte sig af international 

sambeskatning og dermed fortsætter koncernen ved brug af international sambeskatning, vil der 

ikke ske fuld genbeskatning. Hvis det nye ultimative moderselskab derimod ikke vælger at benytte 

sig af international sambeskatning, vil der ske fuld genbeskatning jf. SEL § 31 A, stk. 3, 8.-10. pkt.   

Der vil ligeledes ske fuld genbeskatning, hvis det ultimative moderselskab spaltes jf. SEL § 31 A, 

stk. 3, 11. pkt.  

I de situationer hvor det ultimative moderselskab fusionerer med et andet ultimativt moderselskab, 

anses den internationale sambeskatning for valgt, hvis den koncern, der har den størst konsoliderede 

egenkapital, har valgt international sambeskatning. Hvis koncernen med den størst konsoliderede 

egenkapital ikke havde valgt international sambeskatning, kan dette tilvælges, og der vil dermed 

ikke ske fuld genbeskatning. Hvis koncernen derimod ikke vælger international sambeskatning, vil 

der ske fuld genbeskatning jf. SEL § 31, stk. 3, 12.-14. pkt.  

Et administrationsselskab kan komme i den situation, hvor de ikke længere er skattepligtige til 

Danmark. Hvis der her ikke udpeges et nyt administrationsselskab, vil der også her ske fuld 

genbeskatning jf. SEL § 31 A, stk. 4.  
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I ovenstående situationer skal der som sagt ske fuld genbeskatning. Når der sker fuld 

genbeskatning, er det administrationsselskabets skattepligtige indkomst der forhøjes, præcis som 

ved ordinær genbeskatning. Forskellen er dog at ved fuld genbeskatning medregnes et beløb, der 

svarer til alle de eksisterende genbeskatningssaldi, divideret med den aktuelle skatteprocent, som 

fremgår af LL § 33 D. Vi tager derfor ikke stilling til, hvad likvidationsprovenuet ville være, men 

udelukkende genbeskatningssaldi.  

 

4.10. Delkonklusion 

Der er i dette kapitel blevet redegjort for reglerne om den internationale sambeskatning, som de er 

fastsat i de danske regler i SEL § 31 A.  

I kapitlet forklares det, i hvilke situationer der kan tilvælges international sambeskatning, og hvilke 

konsekvenser dette har for koncernen, den samlede skatteopgørelse og betalingen af skatten.  

En vigtig forskel fra de nationale sambeskatningsregler er bindingsperioden på ti år, som medfører, 

at de sambeskattede selskaber skal forsøge at se koncernen i et langsigtet perspektiv.  

Globalpuljeprincippet vurderes ligeledes som en stor forskel fra reglerne om den nationale 

sambeskatning. Princippet medfører, at alle selskaber, faste driftssteder og faste ejendomme skal 

medtages i den internationale sambeskatning. Dette gør, at koncerner, der benytter international 

sambeskatning, ikke har mulighed for udelukkende at inkluderer, underskudsgivende selskaber som 

en del af sambeskatningskredsen.  

Når en koncern vælger international sambeskatning er det vigtigt, at de udenlandske selskabers 

indgangsværdier på aktiver og passiver, opgøres og værdiansættes korrekt. Dette kan dog være 

svært for koncernerne at udføre i praksis, da der er mange forskellige regler der skal tages i 

betragtning. Det fremgår derudover, at udenlandske selskaber ikke kan benytte særunderskud fra 

tidligere år, inden selskabet indtrådte i koncernen, i senere overskud. Udenlandske selskabers 

særunderskud går derfor tabt. 

Til slut skal der ved international sambeskatning ske genbeskatning af underskud, når en koncern 

ikke længere vælger at benytte reglerne. Dette kan ske i form af ordinær genbeskatning eller fuld 

genbeskatning, hvor den fulde genbeskatning vil medføre en hårdere beskatning for koncernen.  

Gennemgangen af reglerne for den internationale sambeskatning, har dermed vist, at der er mange 

betydningsfulde forhold, som koncerner skal tage stilling til, inden det besluttes, hvorvidt man vil 
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benytte reglerne i SEL § 31 A.   

 

5. CCCTB 

I nedenstående kapitel vil der blive redegjort for reglerne om et fælles konsolideret skattegrundlag, 

som fremgår af direktivforslaget CCCTB, KOM(2016) 683. Kapitlet vil beskrive, hvad baggrunden 

er for lovforslaget samt redegøre for lovens indhold. Denne redegørelse udføres, således der kan 

foretages en sammenligning over til de danske regler i SEL §§§ 31, 31 A og 31 C. Denne 

komparative analyse vil fremgå af afhandlingens kapitel 6.  

 

5.1. CCCTB direktivforslaget 

Europa-kommissionen har d. 25. oktober 2016 udgivet to direktivforslag: CCTB, Common 

Corporate Tax Base og CCCTB, Common Consolidated Corporate Tax Base. De to forslag 

udspringer fra det tidligere direktivforslag CCTB, Common Corporate Tax Base, KOM(2011) 121, 

d. 16. marts 2011, som skabte stor debat, og hvor der ikke kunne opnås enighed blandt EU 

medlemsstaterne.  

Det fornyede forslag er delt op i to selvstændige direktivforslag - CCTB og CCCTB. Dette har man 

gjort med henblik på en trinvis overgang fra de gamle skatteregler til en implementering. Det er 

tanken, at dette vil medføre, at processen vedrørende vedtagelsen af forslaget bliver lettere.  

Det første direktivforslag CCTB, Common Corporate Tax Base, KOM(2016) 685, vedrører den 

obligatoriske fælles selskabsskattebase, som ikke er konsolideret på tværs af medlemsstaterne. 

Medlemsstaterne vil dog fortsat have mulighed for at fastsætte skattesatser og beskatte selskaberne 

nationalt. 

Det andet direktivforslag CCCTB, Common Consolidated Corporate Tax Base, KOM(2016) 683, 

omhandler forslaget om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag. Forslaget indeholder et EU-

regelsæt, hvor koncerner i EU skal konsolidere deres skattepligtige indkomst herefter.  

Forslaget om CCCTB vil derfor medfører, at koncerner med aktiviteter i flere EU lande, skal kunne 

opgøre en samlet skattepligtig indkomst efter samme EU regelsæt. Medlemsstaterne har derfor ikke 

længere mulighed for at beskatte selskabernes skattepligtige indkomst, da skatten skal konsolideres 

i koncernen og fordeles efter en fordelingsnøgle. Når denne fordeling er foretaget, er det op til hver 
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enkel medlemsstat af beskatte den indkomst, som henføres til det pågældende land. Set i forhold til 

forslaget fra 2011, vil direktivforslaget fra 2016 være obligatorisk for koncerner med en omsætning 

på over 750 mio. EUR. Dette svarer til ca. 5,6 mia. kr.  

 

5.2. Hvad er baggrunden for CCCTB 

EU består af 28 forskellige lande, med hver deres selskabsskattesystemer. Kommissionen mener, at 

disse mange forskellige selskabsskattesystemer er med til at præge væksten negativt i EU på det 

indre marked. 

I skatteministeriets Grund- og nærhedsnotat vedr. Europa-kommissionens forslag til Rådets direktiv 

om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (CCCTB), nævnes følgende; 

”Kommissionen begrunder forslaget med, at de mange forskellige selskabsskatteregler i EU-28 

udgør en væsentlig skattemæssig hæmsko for væksten på det indre marked.”53 

Kommissionen mener, at de mange forskellige selskabsskattesystemer generelt fører til 

overbeskatning i form af dobbeltbeskatning og under-/ingen beskatning, idet de forskellige 

selskabsskattesystemer ikke er ens og ikke interagerer med hinanden. Dobbeltbeskatning vil ske i 

situationer, hvor dobbeltbeskatningsoverenskomsterne ikke er tilstrækkelige. 

Udover overbeskatning, er der også situationer hvor der ikke vil ske beskatning af indkomsten, som 

følge af at både kildelandet og domicillandet har frasagt sig retten til at beskatte en given indtægt.  

Som følge af de mange forskellige selskabsskattesystemer, er der mange administrative byrder. 

Dette gælder for koncerner, der har datterselskaber og faste driftssteder i andre EU-lande. Byrderne 

består i, at koncernerne er tvunget til opgøre selskabernes indkomster efter hver deres regelsæt i de 

pågældende lande.  

Ved vedtagelsen af lovforslaget CCCTB vil de administrative byrder forventeligt formindskes, da 

koncernen kun skal opgøre sin skattepligtige indkomst efter ét samlet regelsæt, om indkomst, 

fradragsret m.m. og kun indsende en fælles selvangivelse.  

Når selskabernes indkomstopgørelser er opgjort efter direktivforslaget, skal disse indkomster 

konsolideres.  I forbindelse med denne konsolidering skal alt intern samhandel elimineres. 

                                                           
53 Skatteudvalget 2016-17, SAU Alm. Del Bilag 40 s. 2 
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Koncernerne vil derfor undgå de omkostninger, der er forbundet med transfer pricing 

dokumentationen. 54 

Problematikken omkring overholdelse af reglerne i intern ret jf. LL § 2, samt de internationale 

regler i OECD’s TP Guidelines, vil ikke længere eksistere, hvis direktivforslaget vedtages. Dette 

skyldes, at de interne afregningspriser ikke længere vil have betydning for den samlede 

skattepligtige indkomst. Flytning af indkomst fra højskattelande til lavskattelande, vil ikke påvirke 

den samlede konsolidering, da indkomsten opgøres under ét og fordeles efter en fast 

fordelingsnøgle.  

I forbindelse med forslaget, er det kommissionens forventning, at direktivet vil være med til at 

skabe mulighed for at træffe fornuftige økonomiske beslutninger, øge effektiviteten og væksten, 

samt skabe en bedre velfærd indenfor EU.  

 

5.3. Hvem er omfattet 

Det fremgår af direktivet, at reglerne ikke skal være obligatoriske for alle koncerner i EU.  

Direktivforslaget vil dog være obligatorisk for koncerner i EU, som regnskabsmæssigt har en 

konsolideret omsætning på over 750 mio. EUR.  

Reglerne i direktivet om CCCTB, finder anvendelse på selskaber, der er stiftet efter de nationale 

gældende regler, og som opfylder betingelserne jf. artikel 2, stk. 1.; 

 

(a)det er organiseret i en af de i bilag I anførte former  

(b)det er omfattet af en af de i bilag II anførte selskabsskatter eller af en tilsvarende, efterfølgende 

indført skat  

(c)det er i regnskabsmæssig henseende en del af en konsolideret koncern med samlede 

konsoliderede indtægter på over 750.000.000 EUR i det regnskabsår, der går forud for det 

relevante regnskabsår  

(d)det kan betegnes som et moderselskab eller et kvalificeret datterselskab, jf. artikel 5 i dette 

direktiv, og/eller har et eller flere faste driftssteder, jf. artikel 5 i direktiv 2016/XX/EU.  

 

                                                           
54 CCTB, Europakommissionens direktivforslag om en konsolideret selskabsskattebase, Revision og Regnskabsvæsen 
nr. 7, 2011, s. 42. Peter Koerver Schmidt og Jacob Bundgaard 
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For andre selskaber og koncerner i EU, som opfylder betingelserne i artikel 2, stk. 1, litra a, b og d, 

vil direktivforslaget dermed være frivilligt jf. artikel 2, stk. 3. Selskaber og koncerner kan derfor selv 

vælge, hvorvidt de vil benytte direktivforslaget, når de ikke opfylder betingelsen i artikel 2, stk. 1, 

litra c. De selskaber og koncerner, der ikke frivilligt vælger at benytte direktivforslaget, eller ikke vil 

være tvunget til det, skal fortsat benytte de pågældende nationale selskabsskatteregler.    

Selskaber, som er omfattet af tonnagebeskatningsreglerne, vil ikke kunne anvende direktivforslaget. 

Dette betyder, at rederier fortsat skal benytte sig af tonnagebeskatningsreglerne. 

Jf. bilag I og II gælder det for Danmarks vedkommende, at selskaber, som i dansk ret benævnes 

aktieselskab eller anpartsselskab, og som betaler selskabsskat, er omfattet. Yderligere fremgår det, 

at andre selskaber, der er skattepligtige i henhold til SEL, for så vidt deres skattemæssige indkomst, 

bliver beregnet og beskattet efter de almindelige skatteregler, der gælder for aktieselskaber, også er 

omfattet. 

Definitionen af koncernmedlemmer, er uændret fra direktivet KOM(2011) 121 fra 2011 til 

direktivforslaget KOM(2016) 683 fra 2016. I direktivforslaget fra 2011, fremgår følgende af artikel 

4. stk. 1 nr. 7, hvor et koncernmedlem er defineret som følgende; 

”Alle skattesubjekter, der tilhører samme koncern, som fastsat i artikel 54 og 55. Når et 

skattesubjekt opretholder et eller flere faste driftssteder i an anden medlemsstat end den, hvor den 

centrale ledelse og kontrol udgår fra, behandles hver enkelt fast driftssted ligeledes som et 

koncernmedlem”.55  

Artikel 54 og 55, som nævnes i artikel 4 i forslaget fra 2011, svarer til artikel 5 og 6 i 

direktivforslaget fra 2016.På baggrund af ovenstående må det antages, at direktivets skattesubjekter 

også kan være faste driftssteder i udlandet. 

 

5.4. Koncernforbindelse 

Efter gennemgangen af kapitel 5.3., er det forklaret, hvem der bliver omfattet af direktivforslaget. 

Herefter skal det fastlægges, hvordan direktivforslagets definition på en koncern er. Denne 

koncerndefinition vil senere i kapitel 6 blive benyttet i den komparative analyse over til de danske 

                                                           
55 Direktivforslaget 2011, CCCTB. 
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regler i SEL § 31 C.   

 

5.4.1. Koncernforbindelse 

Direktivets koncerndefinition er nærmere defineret i artikel 3, nr. 22, artikel 5, og artikel 6.  

Ifølge artikel 3, nr. 22, forstås der ved et koncernmedlem;   

” "koncernmedlem": alle skattesubjekter, der tilhører samme koncern, jf. artikel 5 og 6. Hvis et 

skattesubjekt opretholder en skattepligtig tilstedeværelse i en eller flere andre medlemsstater end 

den, som det er skattemæssigt hjemmehørende i, behandles hver enkelt skattepligtig tilstedeværelse 

som et koncernmedlem”. 

Ved vurderingen af, hvorvidt der er tale om en konsolideret koncern, skal der foretages en 

vurdering ud fra artikel 5 og 6, som nævnt ovenfor. 

I henhold til artikel 5, skal moderselskabet besidde følgende rettigheder i et direkte datterselskab og 

et underliggende datterselskab; 

”a) råderet over mere end 50 % af stemmerettighederne, og  

b) en ejerandel på mere end 75 % af selskabets kapital eller mere end 75 % af de andele, der giver 

ret til fortjeneste.” 

Artikel 5 består af to kriterier som skal være opfyldt for at et moderselskab kan indgå i en koncern 

med dets direkte og underliggende datterselskaber. 

Jf. artikel 5, litra a, skal moderselskabet have kontrol, som betyder, at selskabet skal besidde mere 

end 50 % af stemmerettighederne.  

Jf. artikel 5, litra b, skal der samtidig være ejerskab eller ret til del i overskuddet. Her menes det, at 

der skal ejes mere end 75 % af egenkapitalen eller 75 % af profitten.  

 

5.4.1.1. Tærskler jf. artikel 5 stk. 1.  

Jf. artikel 5, stk. 2, gælder der følgende regler, når der skal foretages beregning af de i stk. 1 

omhandlede tærskler for datterselskaber, som ikke er ejet direkte men på et lavere niveau;  

” a) når tærsklen for stemmerettigheder er nået for et datterselskab på lavere niveau, anses              

moderselskabet for at besidde 100 % af disse rettigheder 
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b) retten til del i overskud og ejerskab af kapital beregnes ved at multiplicere de interesser, der 

besiddes både direkte og indirekte i datterselskaber i hvert led. Ejerandele på 75 % eller 

derunder, som besiddes direkte eller indirekte af moderselskabet, herunder andele i 

selskaber hjemmehørende i et tredjeland, medtages også i beregningen.” 

Det ses af ordlyden i artikel 5, stk. 2, litra a, at når et moderselskab besidder kontrollen over mere 

end 50 % af stemmerettighederne i et underliggende datterselskab, besidder moderselskabet 100 % 

af de stemmerettigheder, som det underliggende datterselskab er i besiddelse af i dets datterselskab. 

Dette vil betyde, at hvis et datterselskab besidder mere end 50 % af stemmerettighederne i et 

underliggende datterselskabs datterselskab, skal dette anses som en del af koncernen, såfremt 

ejerskabskravet er opfyldt.  

Jf. artikel 5, stk. 2, litra b, skal beregningen af tærskelværdierne foretages ud fra en beregning, som 

viser selskabets ret til fortjeneste og ejerskab. Dette ejerskab eller retten til del i overskuddet, 

beregnes ved at medregne alle de direkte og indirekte ejerandele i hvert led. Ejerandele på 75 % 

eller mindre, medtages også ved beregning, herunder også tredjelande. 

Ovenstående er illustreret i figur nr. 8, nedenfor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur nr.8 – Illustration af hvornår der er koncernforbindelse mellem et hovedskattesubjekt og dets direkte og indirekte 

datterselskaber56 

                                                           
56 Egen tilvirkning 
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Figur 8 illustrerer lovforslagets regler, for hvornår der er koncernforbindelse mellem et 

hovedskattesubjekt og dets direkte og indirekte datterselskaber. Efter lovforslagets artikel 5 er 

Skattesubjekt 1 og Skattesubjekt 2 direkte og indirekte kvalificerede datterselskaber til 

Hovedskattesubjektet. Jf. artikel 5 stk. 1, litra a, er kravet til stemmerettighederne i begge 

Skattesubjekter opfyldt. Hovedskattesubjektet har 100 % af stemmerettighederne i Skattesubjekt 1, 

og indirekte 65 % af Skattesubjekt 2, da de indirekte stemmerettigheder i Skattesubjekt 2 skal 

medregnes 100 % jf. artikel 5 stk. 2, litra a. Endvidere er kravet til ejerandelene i Skattesubjekt 1 og 

Skattesubjekt 2 også opfyldt, da Hovedskattesubjektet ejer 100 % af Skattesubjekt 1 og indirekte 90 

% af Skattesubjekt 2. De 90 % ejerandele kommer af summen af de indirekte ejerandele gennem 

Skattesubjekt 1 og skattesubjekt 3. 

Hovedskattesubjektet ejer indirekte 65 % af Skattesubjekt 2 gennem Skattesubjekt 1 (100 % x 65) 

og 25 % gennem Skattesubjekt 3 (50 % x 50 %).  

Skattesubjekt 3 bliver ikke et kvalificeret datterselskab til Hovedsubjektet, idet Hovedsubjektet ikke 

har råderet over mere end 50 % af stemmerettighederne i Skattesubjekt 3 og ikke ejer mere end 75 

% af kapitalandelene eller retten til overskud i Skattesubjekt 3. 

For at et selskab medtages, som en del af koncernen, skal moderselskabet besidde rettighederne jf. 

artikel 5 igennem hele skatteåret. Rettighederne skal derudover være opfyldt i mindst 9 måneder 

uafbrudt. Hvis dette ikke er gældende, vil selskabet anses for aldrig at have været en del af 

koncernen. Dagen efter rettighederne ikke længere er opfyldt, vil skattesubjektet ikke være en del af 

koncernen.  

 

5.4.2. Skattesubjekter som tilsammen udgør en koncern 

En koncern kan sammensættes på flere forskellige måder og bestå af både datterselskaber og faste 

driftssteder. Fælles for disse er, at det øverste moderselskab er et hjemmehørende skattesubjekt. 

Nedenfor er illustreret de konstellationer, som fremstår af artikel 6, stk. 1, litra a-d, hvor koncernen 

udgøres af et hjemmehørende skattesubjekt sammen med følgende skattesubjekter: 

a) Alle faste driftssteder som er hjemmehørende i EU 
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Figur nr. 9 57 - Eksempel på koncernforhold jf. artikel 6, stk. 1, litra a. 

b) Alle faste driftssteder beliggende i medlemsstater, som ejes af datterselskaber, der 

skattemæssigt er hjemmehørende i tredjelande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur nr. 10 58 - Eksempel på koncernforhold jf. artikel 6, stk. 1, litra b. 

 

c) Alle datterselskaber, som skattemæssigt er hjemmehørende i en medlemsstat og disses faste 

driftssteder, såfremt de er beliggende i en medlemsstat 

                                                           
57 Egen tilvirkning. 
58 Egen tilvirkning. 
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Figur nr. 11 59 - Eksempel på koncernforhold jf. artikel 6, stk. 1, litra c.  

d) Andre hjemmehørende skattesubjekter, som udgør datterselskaber af det samme selskab, 

som er hjemmehørende i et tredjeland og defineres som et selskab jf. direktivets bilag 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur nr. 12 60 - Eksempel på koncernforhold jf. artikel 6, stk. 1, litra d.  

Et ikke hjemmehørende skattesubjekt kan ligeledes udgøre en koncern, for så vidt angår alle 

skattesubjektets faste driftssteder beliggende i medlemsstater og alle datterselskaber, som ligeledes 

er hjemmehørende i en medlemsstat. Dette gælder også datterselskabernes faste driftssteder, som er 

beliggende i medlemsstater jf. artikel 6, stk. 2. Forholdet er illustreret i figur nr. 13. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur nr. 13 61 - Eksempel på koncernforhold jf. artikel 6, stk. 2. 

                                                           
59 Egen tilvirkning. 
60 Egen tilvirkning. 
61 Egen tilvirkning. 
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5.4.2.1. Selskaber som skal holdes ude af en koncern 

Er et selskab under konkurs eller likvidation, kan dette selskab ikke medtages i en koncern Jf. 

artikel 6, stk. 3. I de tilfælde hvor et selskab i en koncern bliver erklæret konkurs eller likvideres, 

skal selskabet straks træde ud af koncernen.  

 

5.5. Hovedskattesubjekt 

Hovedskattesubjektet er det skattesubjekt i koncernen, som står for alle de administrative opgaver. 

Definitionen af et hovedskattesubjekt, bliver forklaret i direktivets artikel 3, stk. 11, litra a-d. Det 

fremgår af litra a, at et hovedskattesubjekt er et hjemmehørende skattesubjekt, som udgør en 

koncern med sine kvalificerede datterselskaber og faste driftssteder, som er beliggende i en eller 

flere medlemsstater se figur nr. 14. Det inkluderer også de faste driftssteder, som er beliggende i en 

eller flere medlemsstater, som ejes af et kvalificeret datterselskab, der er hjemmehørende i et 

tredjeland jf. litra a, 2. pkt., se figur nr.15.  

 

 

 

 

 

Figur nr.14 62 - Eksempel på valg af hovedskattesubjekt jf. artikel 3, stk. 11, litra a. 

 

 

 

 

 

 

Figur nr. 15 63 - Eksempel på valg af hovedskattesubjekt jf. artikel 3, stk. 11, litra a, 2. pkt. 

                                                           
62 Egen tilvirkning. 
63 Egen tilvirkning. 
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Et moderselskab, som er hjemmehørende i et tredjeland, og som har to eller flere kvalificerede 

datterselskaber, som er hjemmehørende i en medlemsstat, skal udpege et af datterselskaberne til at 

være hovedskattesubjekt jf. artikel 3, stk. 11, litra b, se figur nr. 16.  

 

 

 

 

 

Figur nr. 16 64 - Eksempel på valg af hovedskattesubjekt jf. artikel 3, stk. 11, litra b. 

I de tilfælde hvor moderselskabet er hjemmehørende i et tredjeland, og udelukkende har ét 

kvalificeret datterselskab hjemmehørende i en medlemsstat, og udgør en koncern med 

moderselskabets faste driftssteder hjemmehørende i et eller flere medlemsstater, vil datterselskabet 

være hovedskattesubjektet jf. artikel 3, stk. 11, litra c, se figur nr. 17.  

 

Figur nr. 17 65 - Eksempel på valg af hovedskattesubjekt jf. artikel 3, stk. 11, litra c. 

Til sidst kan et hovedskattesubjekt jf. artikel 3, stk. 11, litra d, være et fast driftssted, som udpeges 

af et ikke-hjemmehørende skattesubjekt, der udelukkende udgør en koncern i form af sine faste 

driftssteder hjemmehørende i et eller flere medlemsstater, se figur nr. 18.  

                                                           
64 Egen tilvirkning. 
65 Egen tilvirkning. 
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Figur nr. 18 66 - Eksempel på valg af hovedskattesubjekt jf. artikel 3, stk. 11, litra d. 

En koncerns hovedskattesubjekt kan som udgangspunkt ikke ændres. Der kan dog opstå tilfælde, 

hvor der skal udpeges et nyt hovedskattesubjekt jf. artikel 58, stk. 1, hvis det hidtidige 

hovedskattesubjekt ikke længere opfylder de krav, som er oplistet i artikel 3, stk. 11. 

I særlige tilfælde kan de involverede skattemyndigheder i fællesskab vælge et nyt skattesubjekt til at 

være hovedskattesubjekt, i stedet for det skattesubjekt, der i første omgang var valgt af koncernen. 

Beslutningen skal foretages senest seks måneder efter anmeldelsen af koncernen jf. artikel 46 er 

sket, eller senest seks måneder efter en omstrukturering jf. artikel 58, stk. 2.  

 

5.6. Anmeldelse og etablering af en koncern 

Når en koncern skal etableres, er det et krav, at dette bliver anmeldt. Anmeldelsen skal ske til 

hovedskattemyndigheden, hvor koncernens hovedskattesubjekt er hjemmehørende. Det fremgår af 

artikel 46, at det er koncernens hovedskattesubjekt, som er ansvarlig for denne anmeldelse. 

Anmeldelsen sker på vegne af de øvrige skattesubjekter i koncernen og skal foretages senest tre 

måneder inden skatteårets begyndelse, hvor koncernen ønsker at anvende direktivforslaget jf. artikel 

46, stk. 1.  

Anmeldelse af etableringen, som skal foretages af koncernens hovedskattesubjekt, skal jf. artikel 

48, indeholde følgende oplysninger; 

a) identifikation af koncernmedlemmerne  

b) bevis for opfyldelse af kriterierne i artikel 5 og 6  

c) oplysninger om alle tilknyttede selskaber som omhandlet i artikel 56 i direktiv 2016/XX/EU 

d) skattesubjekternes retlige form, vedtægtsmæssige hjemsted og sted for den faktiske ledelse 

                                                           
66 Egen tilvirkning. 
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e) det skatteår, som koncernen etableres i.  

Når anmeldelsen har fundet sted, er det op til hovedskattemyndigheden jf. artikel 49, stk. 1 at 

undersøge, hvorvidt oplysningerne i anmeldelsen opfylder kravene i artikel 48. Hvis 

hovedskattemyndigheden ikke afviser anmeldelsen inden 3 måneder efter modtagelsen, skal 

anmeldelsen anses for at være godkendt. 

Hvis oplysningerne i anmeldelsen viser sig ikke at være korrekte eller fuldstændige, kan 

hovedskattemyndigheden, efter aftale med de øvrige skattemyndigheder der berøreres af koncernen, 

erklære anmeldelsen for at være ugyldig jf. artikel 49, stk. 3. Herefter vil der blive foretaget 

ændring af skatteansættelserne, for koncernen, i overensstemmelse med fristerne jf. artikel 56. 

Artikel 56 er gennemgået i kapitel 9.1.  

Når anmeldelsen er gennemgået, vil hovedskattemyndigheden fremsende anmeldelsen om 

koncernens etablering til de øvrige skattesubjekters skattemyndigheder. Skattemyndighederne for 

de øvrige skattesubjekter har derefter mulighed for at fremlægge deres indsigelser til anmeldelsen 

inden én måned efter modtagelsen jf. artikel 46, stk. 3.  

I tilfælde af at koncernens hovedskattesubjekt ikke foretager anmeldelsen af koncernetableringen, 

vil hovedskattemyndigeden foretage skatteansættelser for de år, der antages at have været en 

koncernforbindelse jf. artikel 46, stk. 4. Dette skal ske senest seks måneder efter den manglende 

anmeldelse konstateres. Skatteansættelserne må dog højst gå fem skatteår tilbage.  

Alle skattesubjekterne i koncernen skal have samme skatteår jf. artikel 50, stk. 1. Skattesubjekter 

der senere indtræder i koncernen fx i forbindelse med opkøb, skal dermed omlægge deres skatteår, 

så det følger koncernens.  

 

5.7. Bindingsperiode 

En måned efter de involverede myndigheder, hvor koncernmedlemmerne er skattemæssigt 

hjemmehørende eller beliggende i form af et fast driftssted, har modtaget anmeldelse af etablering 

af en koncern, vil direktivforslaget finde anvendelse på koncernen jf. artikel 47, stk. 1. 

Som det er nævnt tidligere, vil direktivforslaget være frivilligt for selskaber og koncerner, som ikke 

overstiger en samlet omsætning på over 750 mio. EUR jf. artikel 2, stk. 3. For at undgå 
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skatteplanlægning, hvor selskaber løbende til- og fravælger direktivforslaget, er selskaberne 

forpligtet til at benytte reglerne i mindste fem år.  

Når en koncern frivilligt har benyttet direktivforslaget jf. artikel 2, stk. 3, men som ikke længere 

ønsker at benytte reglerne, skal koncernens hovedskattesubjekt anmelde dette til 

hovedskattemyndigeden. Dette kan udelukkende gøres ved udgangen af en periode på fem år jf. 

artikel 47, stk. 4.  

Hvis koncerner, der anvender reglerne jf. artikel 2, stk. 3, omvendt fortsat ønsker at benytte reglerne 

efter en femårig periode, skal koncernens hovedskattesubjekt dokumentere, at koncernen overholder 

reglerne jf. artikel 2, stk. 1, litra a, b og d, til koncernens hovedskattemyndighed jf. artikel 47, stk. 5. 

Bindingsperioden for en ny sambeskatningsperiode efter direktivforslaget, vil ligeledes være på fem 

år.  

Hvis en koncern ikke længere opfylder betingelserne jf. artikel 2, stk. 1 og 2, skal 

hovedskattesubjektet meddele hovedskattemyndigheden herom ved en anmeldelse om ophør jf. 

artikel 47, stk. 2.  

Det er ikke muligt for en koncern, der har valgt at anvende direktivforslaget, aktivt og frivilligt at 

bryde bindingsperioden på de fem år. Den eneste mulighed, koncerner har for at komme ud af 

bindingsperioden, er ved naturlige årsager. Bindingsperioden afbrydes derfor udelukkende i 

forbindelse med, at koncernen ikke længere opfylder betingelserne i artikel 2, stk. 1 og 2.   

 

5.8. Opgørelse af skatten 

Når koncernen er fastlagt, går direktivforslaget ud på, at den skattepligtige indkomst skal 

konsolideres i koncernen og fordeles efter en fordelingsnøgle. Koncerner der har aktiviteter i flere 

medlemslande, skal opgøre en samlet skattepligtig indkomst jf. artikel 7, stk. 1, som skal opgøres 

efter direktivforslagets regler. Direktivforslagets metode for at opgøre beskatningsgrundlaget og 

fordelingen mellem de involverede medlemslande vil blive beskrevet i nedenstående kapitel til brug 

for den senere komparative analyse i kapitel 6. 

 

5.8.1. Opgørelse af beskatningsgrundlaget 

Det samlede beskatningsgrundlag skal som sagt opgøres efter direktivforslaget og helt uden 

inddragelse af de forskellige nationale regler. Direktivet har udarbejdet et regelsæt for, hvordan det 
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samlede beskatningsgrundlag skal opgøres. Netop dette regelsæt skal være med til at gøre 

skattesubjekternes indkomst mere sammenlignelig og undgå dobbeltbeskatning.   

Som skattefrie indtægter kan blandt andet nævnes udbytter, gevinster ved afståelse af aktier samt 

indkomster fra faste driftssteder, som er beliggende i et tredjeland jf. artikel 8 i direktivforslaget.  

De fradragsberettigede udgifter består af selskabets salgs omkostninger og udgifter, minus den 

fradragsberettigede moms, som har været med til at erhverve og sikre indkomsten. Udgifter til 

forskning og udvikling, samt omkostninger i forbindelse med rejsning af egenkapital og gæld til 

erhvervsmæssige formål, hører ligeledes under de fradragsberettigede udgifter jf. artikel 9 i 

direktivforslaget.  

Udgifter der ikke er fradragsberettigede, er blandt andet udbyttebetalinger, tilbagebetaling af 

egenkapital og gæld, selskabsskat og 50 % af repræsentationsomkostningerne. Det gælder 

selvfølgelig også omkostninger i forbindelse med bøder og bestikkelse jf. artikel 12 i CCTB 

direktivet.  

Renteindtægter og renteudgifter vil henholdsvis være skattepligtige og fradragsberettigede med 

creditlempelse for skatter, der kan være betalt i kildelandet. Creditlempelse er forklaret tidligere i 

kapitel 4.9.3.1. 

Når koncernmedlemmernes beskatningsgrundlag er opgjort efter direktivforslaget, skal alle de 

koncerninterne transaktioner elimineres jf. artikel 9, stk. 1. En koncern skal derfor, jf. artikel 9, stk. 

2, anvende en passende og dokumenteret metode til at registrere alle de interne transaktioner i 

koncernen. Koncernen har mulighed for at ændre metoden, hvis de har en velbegrundet kommerciel 

årsag. Metoden kan dog kun ændres ved et skatteårs begyndelse.  

Det fremgår af artikel 10, at der ikke foretages indeholdelse af skat eller bliver pålagt anden 

kildeskat på de koncerninterne transaktioner. Når de koncerninterne transaktioner er elimineret, skal 

koncernmedlemmernes beskatningsgrundlag konsolideres efter fordelingsnøglen, som fremgår af 

artikel 7. Denne fordelingsnøgle vil blive forklaret i nedenstående kapitel 5.8.2. og nærmere 

uddybet i kapitel 5.8.3. 
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5.8.2. Allokering af beskatningsgrundlag 

Når det konsoliderede beskatningsgrundlag er opgjort, og alle koncerninterne transaktioner er 

elimineret, skal beskatningsgrundlaget fordeles mellem koncernmedlemmerne for hvert skatteår på 

baggrund af nedenstående fordelingsnøgle: 

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑋 = (
1

3

𝑂𝑚𝑠.𝑋

𝑂𝑚𝑠.𝐾𝑜𝑛𝑐𝑒𝑟𝑛
+

1

3
(

1

2

𝐿ø𝑛𝑢𝑑𝑔.𝑋

𝐿ø𝑛𝑢𝑑𝑔.𝐾𝑜𝑛𝑐𝑒𝑟𝑛
+

1

2

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑠𝑎𝑡𝑡𝑒𝑋

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑠𝑎𝑡𝑡𝑒𝐾𝑜𝑛𝑐𝑒𝑟𝑛) +
1

3

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟𝑋

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟𝐾𝑜𝑛𝑐𝑒𝑟𝑛)

∗ 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑙𝑎𝑔 

Fordelingsnøglen fordeler det konsoliderede beskatningsgrundlag ud fra tre faktorer, som vægter 

lige meget; omsætning, arbejdskraft og aktiver jf. artikel 28, stk. 5. Fordelingen foretages 

udelukkende, hvis det konsoliderede beskatningsgrundlag er positivt jf. artikel 28, stk. 2. I de år 

hvor der er et konsolideret underskud, fremføres underskuddet til senere indkomstår, hvor det 

konsoliderede beskatningsgrundlag er positivt jf. artikel 7, stk. 2.  

Beregningen af fordelingen af det konsoliderede beskatningsgrundlag, skal foretages hvert år ved 

udgangen af koncernens regnskabsår jf. artikel 28, stk. 3.  

Der kan dog i særlige tilfælde, anmodes om at anvende en anden metode, ved fordelingen af 

koncernens konsoliderede skattepligtige indkomst. Dette fremgår af artikel 29, som er en undtagelse 

til artikel 28. Artiklen kan anvendes for de koncerner, hvor hovedskattesubjektet eller den 

kompetente myndighed mener, at fordelingen giver et forkert billede af det pågældende 

koncernmedlems erhvervsaktivitet. Muligheden for at fordele efter en alternativ metode, kan dog 

udelukkende ske, hvis alle de berørte myndigheder i koncernen bliver enige om en anden metode. I 

nogle tilfælde kan det være nødvendigt at anvende artikel 77 og 78, hvor kommissionen bistår med 

et udvalg, som er med til at drøfte den alternative fordelingsmetode.   

Når alle koncernens kompetente myndigheder er blevet enige om den alternative metode, skal 

hovedskattemyndigheden underrette kommissionen om den metode, det er besluttet at anvende.  

 

5.8.3. Forklaring på fordelingsnøglens faktorer 

Fordelingsnøgle i direktivforslaget udgøres af 3 forskellige faktorer. Arbejdskraftfaktoren, 

aktivfaktoren og omsætningsfaktoren. Disse forskellige faktorer bliver gennemgået i de næste 3 

afsnit for at få en bedre forståelse af, hvad der skal tages i betragtning, når beskatningsgrundlaget 

skal fordeles. 
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5.8.3.1. Arbejdskraftfaktoren  

Arbejdskraftfaktoren består af både koncernmedlemmets samlede lønudgifter og 

koncernmedlemmets samlede antal ansatte. Disse to poster udgør hver 50 % af arbejdskraftfaktoren. 

Et koncernmedlems samlede lønudgifter skal ses i forhold til koncernens samlede lønudgifter. 

Derudover skal koncernmedlemmets samlede antal ansatte, ses i forhold til koncernens samlede 

antal ansatte jf. artikel 32, stk. 1. Det vil derfor sige, at når et koncernmedlem får en ny 

medarbejder, skal medarbejderen lægges til koncernmedlemmets samlede arbejdskraftsfaktor. 

Lønudgifterne, der er i forbindelse med den nye medarbejder, skal ligeledes allokeres til 

arbejdskraftsfaktoren for det pågældende koncernmedlem.  

Definitionen af en ansat, skal ske efter national lov, som er gældende i de medlemsstater, hvor 

skattesubjektet udøver beskæftigelsen jf. artikel 32, stk. 3. Opgørelsen af koncernmedlemmernes 

antal ansatte skal foretages ved udgangen for hvert skatteår jf. artikel 32, stk. 2. 

Når det skal vurderes, hvilket koncernmedlems arbejdskraftfaktor de ansatte skal medregnes i, skal 

man se på, hvor de ansatte modtager løn fra jf. artikel 33, stk. 1. Dette gælder dog ikke, hvis en 

ansat yder sin arbejdskraft under et andet koncernmedlems kontrol. Her skal den ansatte ikke 

medregnes, ved det koncernmedlem, der betaler lønnen, men det koncernmedlem der yder 

kontrollen og benytter arbejdskraften jf. artikel 33, stk. 2. Undtagelsen i artikel 33, stk. 2 kan dog 

udelukkende benyttes, hvis følgende to betingelser er opfyldt; 

”a) beskæftigelsen varer i en sammenhængende periode på mindst tre måneder  

b) de ansatte udgør mindst 5 % af det samlede antal ansatte hos det koncernmedlem, som de 

modtager løn fra.” 

Når lønudgiften skal defineres, gælder alle former for betalinger til de ansatte. Her er der tale om 

almindelig løn, bonus og andre former for godtgørelser som fx pensionsomkostninger. 

Lønudgifterne hos et koncernmedlem ansættes dermed til de udgifter som værende de 

fradragsberettigede udgifter, et koncernmedlem har haft til de ansatte i et skatteår, jf. artikel 33, stk. 

5. 

 

5.8.3.2. Aktivfaktoren 

Aktivfaktoren i fordelingsnøglen skal beregnes som en gennemsnitsværdi af alle 

koncernmedlemmets materielle anlægsaktiver. Dette gælder både de aktiver, der ejes af 
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koncernmedlemmet, og de aktiver der lejes og leases. Derefter skal der findes en gennemsnitsværdi 

for alle koncernens samlede aktiver, som på samme vis skal omfatte de ejede, lejede og leasede 

aktiver. Koncernmedlemmets aktivmasse skal stå i tælleren og koncernens aktivmasse skal stå i 

nævneren jf. artikel 34, stk. 1.  Immaterielle og finansielle aktiver skal ikke medregnes i 

fordelingsnøglens aktivfaktor. Dette skyldes deres letpåvirkelige art, og at der er tale om aktiver, 

som er nemmere at flytte fra selskab til selskab og manipulere med. Man forsøger dermed at 

mindske risikoen for omgåelse af systemet.  

I løbet af de første fem år et skattesubjekt er med i en koncern, skal der medregnes yderligere 

omkostninger til skattesubjektets aktivfaktor. Her er der tale om omkostninger til forskning, 

udvikling, markedsføring og reklame, som skattesubjektet har haft i de 6 år, som er forud for 

skattesubjektets indtræden i koncernen jf. artikel 34, stk. 2. Hvis der er tale om en virksomhed, som 

har udviklet en speciel stol i løbet af de sidste 8 år, skal udviklingsomkostningerne fra de sidste 6 år 

dermed medregnes i selskabets aktivfaktor. Dette er ligeledes tilfælde, hvis et selskab har været 

under opstart, og derfor har haft mange omkostninger i forbindelse med markedsføring og reklame.  

Når en koncerns aktiver skal allokeres til koncernmedlemmerne, skal det identificeres hvilket 

koncernmedlem, der er den økonomiske ejer. Hvis den økonomiske ejer ikke kan identificeres, skal 

aktivet medregnes i aktivfaktoren for den retmæssige ejer jf. artikel 35, stk. 1. Hvis et aktiv ikke 

benyttes af den økonomiske ejer, skal aktivet medregnes i aktivfaktoren hos det koncernmedlem der 

benytter aktivet jf. artikel 35, stk. 1, 2. afsnit. Dette gælder udelukkende, såfremt aktivet udgør mere 

end 5 % af den skattemæssige værdi af de samlede anlægsaktiver for det koncernmedlem, der 

benytter det. 

Værdien af ikke-afskrivningsberettigede materielle anlægsaktiver67, fastsættes til værdien på 

anskaffelsestidspunktet jf. artikel 36, stk. 1. Når der derimod er tale om individuelt 

afskrivningsberettigede materielle anlægsaktiver68, skal værdien sættes til gennemsnittet mellem 

den skattemæssige værdi for begyndelsen af skatteåret og slutningen af skatteåret jf. artikel 36, stk. 

2. Hvis et sådant aktiv er ejet af et koncernmedlem i mindre end et skatteår, på grund af forskellige 

koncerninterne transaktioner, skal værdien beregnes ud fra de måneder, hvor aktivet indgik i det 

pågældende koncernmedlems aktivfaktor jf. artikel 36, stk. 2, 2. afsnit.  

                                                           
67 Materielle anlægsaktiver, som ikke udsættes for slid og forældelse, fx jord, kunst, antikviteter eller smykker jf. CCTB 
artikel 38. 
68 Anlægsaktiver der afskrives, individuelt og lineært over deres brugstid jf. CCTB artikel 33. 
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Når et koncernmedlem lejer eller leaser et aktiv, vil koncernmedlemmet ikke være den økonomiske 

ejer. Lejede og leasede aktiver skal derfor værdiansættes jf. artikel 36, stk. 4. Disse aktiver skal 

værdiansættes som otte gange den skyldige årlige leje eller leasing, minus de beløb der kan 

forekomme i forbindelse med videreleje eller videreleasing. Et eksempel herpå vil være at et 

selskab leaser en bil for kr. 40.000 om året, skal bilen værdiansættes til kr. 320.000 (8 * kr. 40.000), 

og tillægges selskabets aktivfaktor. Hvis selskabet videreleaser bilen for kr. 30.000 om året, skal der 

fratrækkes kr. 240.000 (8 * kr. 30.000) fra værdiansættelsen af bilen. Hvis selskabet videreleaser 

bilen, skal bilen dermed værdiansættes til kr. 80.000 i stedet for kr. 320.000. 

 

5.8.3.3. Omsætningsfaktoren  

Når omsætningsfaktoren skal fastsættes, er der tale om koncernmedlemmets samlede omsætning, 

som kan henføres til koncernmedlemmet og dets faste driftssteder i tælleren og koncernens samlede 

omsætning i nævneren jf. artikel 37, stk. 1. Omsætningen, der skal medregnes i 

omsætningsfaktoren, skal forstås som provenuet af alt salg af varer og levering af tjenester, 

fratrukket rabatter, returneringer, moms og andre skatter og afgifter jf. artikel 37, stk. 2. Af artiklen 

fremgår ligeledes fritagne indtægter, som ikke skal medregnes i omsætningsfaktoren. Indtægter der 

falder herunder, er følgende; renter, dividender, royalties og provenu i forbindelse med salg af 

anlægsaktiver.  

Når indholdet af omsætningsfaktoren er bestemt, skal omsætningen fordeles efter 

bestemmelsessted. Som hovedregel skal salg af varer indgå i omsætningsfaktoren, for det 

koncernmedlem, der er beliggende i den medlemsstat, hvor forsendelsen af varen slutter. Hvis det 

ikke er muligt at identificerer i hvilken medlemsstat varen ender, skal omsætningen medregnes hos 

det koncernmedlem, der er beliggende i den medlemsstat, hvor varen sidst blev identificeret jf. 

artikel 38, stk. 1. Når omsætningen vedrører salg af tjenesteydelser, skal det bestemmes hvor 

udførelsen har fundet sted. Omsætning skal medregnes hos det koncernmedlem, som er beliggende i 

den stat, hvor tjenesteydelsen udføres jf. artikel 38, stk. 2.  

I tilfælde hvor en vare bliver leveret, eller en ydelse bliver udført, i en medlemsstat, hvor der ikke er 

nogle koncernmedlemmer hjemmehørende, skal omsætningen indgå i alle koncernmedlemmernes 

omsætningsfaktorer i forhold til deres individuelle arbejdskraft- og aktivfaktor jf. artikel 38, stk. 4. 

Hvis der omvendt er flere koncernmedlemmer i den pågældende medlemsstat, hvor varen bliver 

leveret, eller ydelsen bliver udført, skal omsætningen medregnes hos alle de hjemmehørende 
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koncernmedlemmer, i forhold til deres arbejdskraft- og aktivfaktor jf. artikel 38, stk. 5.        

 

5.8.4. Den konsoliderede selvangivelse 

Koncernen vil efter direktivforslaget kun have én fælles skatteforvaltning i EU. Direktivet kalder 

dette for ”one stop shop”, og vil være beliggende i den medlemsstat, hvor koncernens 

hovedskattesubjekt er skattemæssigt hjemmehørende. Denne medlemsstat er tidligere omtalt som 

hovedskattemyndigheden.  

I forbindelse med princippet om ”one stop shop” skal koncernens hovedskattesubjekt indsende en 

konsolideret selvangivelse for koncernen til hovedskattemyndigheden jf. artikel 51, stk. 1. Den 

konsoliderede selvangivelse skal indsendes til hovedskattemyndigheden senest ni måneder efter 

skatteårets afslutning. Selvangivelsen indsendes på vegne af alle de omfattede skattesubjekter i 

sambeskatningen. 

Det fremgår af artikel 52, hvilke oplysninger der skal være på den konsoliderede selvangivelse; 

” a) identifikation af hovedskattesubjektet  

b) identifikation af alle koncernmedlemmerne 

c) identifikation af alle tilknyttede selskaber som omhandlet i artikel 56 i direktiv 2016/XX/EU 

d) det skatteår, som selvangivelsen vedrører  

e) beregningen af skattegrundlaget for hvert koncernmedlem 

f) beregningen af det konsoliderede skattegrundlag  

g) beregningen af hvert koncernmedlems tildelte andel  

h) beregningen af hvert koncernmedlems skattetilsvar. ” 

Hvis hovedskattesubjektet har lavet en fejl i den konsoliderede selvangivelse, skal 

hovedskattesubjektet orientere hovedskattemyndigheden om fejlen. Herefter skal 

hovedskattemyndigheden ændre den konsoliderede selvangivelse, hvor det er nødvendigt jf. artikel 

56, stk. 3. 

Som nævnt tidligere, har koncernens hovedskattesubjekt 9 måneder efter skatteårets afslutning til at 

få indsendt en konsolideret selvangivelse. Hvis denne frist ikke overholdes, skal 

hovedskattemyndigheden, jf. artikel 54, foretage en skatteansættelse for koncernen ud fra et estimat, 
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hvor de tager udgangspunkt i alle de oplysninger, de har adgang til. Hovedskattesubjektet har dog 

mulighed for efterfølgende at klage over denne skatteansættelse.  

Det er nu hovedskattemyndighedens opgave at kontrollere, at den konsoliderede selvangivelse 

opfylder bestemmelsen i artikel 56 jf. artikel 57, stk. 1.  

Hovedskattemyndigheden kan foretage ændringer i den konsoliderede selvangivelse, hvor det er 

påkrævet, i op til tre år efter den sidste dato for indsendelsen jf. artikel 56, stk. 1. Når der ikke er 

indsendt en selvangivelse, således hovedskattemyndigheden har foretaget en skatteansættelse jf. 

artikel 54, gælder det som 3 år efter datoen for skatteansættelsen. Inden hovedskattemyndigheden 

ændrer den konsoliderede selvangivelse, har de pligt til at høre de øvrige skattemyndigheder, hvor 

koncernmedlemmerne er skattemæssigt hjemmehørende eller beliggende i form af et fast driftssted, 

om deres synspunkter til ændringen. De øvrige skattemyndigheder har derefter én måned, til at 

komme med deres synspunkter til sagen jf. artikel 56, stk. 5.  

Hvis de øvrige skattemyndigheder mener, at den konsoliderede selvangivelse skal ændres, kan disse 

anmode hovedskattemyndigheden om at foretage ændringer i skatteansættelsen. Hvis den 

pågældende myndighed ikke får svar fra hovedskattemyndigheden inden 3 måneder, skal 

myndigheden betragte anmodningen for værende afvist. 

Hvis ændringerne i skatteansættelsen er under 5.000 EUR, eller 1 % af det konsoliderede 

skattegrundlag, vil denne ændring ikke blive korrigeret jf. artikel 56, stk. 6. Når der anmodes om 

ændringer på beregningen af de tildelte andele, vil disse udelukkende blive ændret såfremt 

justeringen er højere end 0,5 % jf. artikel 56, stk. 6, 2. pkt.  

En koncern kan udelukkende få ændret en skatteansættelse én gang inden for en 12 måneders 

periode. 

 

5.9. Ind- og udtræden af en koncern 

I ovenstående kapitler er det beskrevet, hvordan blandt andet underskud og den konsoliderede 

skattepligtige indkomst skal behandles i en koncern. Det er dog ligeledes vigtigt at have styr på de 

procedurer, der er gældende i forbindelse med at et selskab indtræder og udtræder af en koncern. 

Dette skyldes, at værdierne i forbindelse med ind- og udtræden kan påvirke koncernmedlemmerne 

senere, når eksempelvis den skattepligtige indkomst skal fordeles. Direktivforslagets regler om ind- 

og udtræden af en koncern, vil derfor blive gennemgået i nedenstående kapitel.  
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5.9.1. Indtræden i en koncern 

Når et skattesubjekt indtræder i en koncern, som benytter CCTB og CCCTB reglerne, skal der tages 

højde for alle skattesubjektets aktiver og passiver. Det fremgår af CCTB, KOM(2016) 685 artikel 

43, at alle skattesubjektets aktiver og passiver skal ansættes til den værdi, som de stod til efter de 

nationale skatteregler, før skattesubjektet indtrådte i koncernen.  

I dette afsnit, vil behandlingen af forskellige situationer ved indtræden, efter indtræden og efter 

udtræden i direktivforslaget blive gennemgået. 

 

5.9.1.1. Anlægsaktiver ved indtræden i en koncern 

Når skattesubjekter indtræder i en koncern, vil de i mange tilfælde være i besiddelse af 

afskrivningsberettigede anlægsaktiver eller ikke-afskrivningsberettigede anlægsaktiver. Disse 

anlægsaktiver skal der tages særskilt stilling til, når skattesubjektet indtræder i koncernen.  

Når en koncern er den økonomiske ejer af et individuelt afskrivningsberettiget eller ikke 

afskrivningsberettiget aktiv, på datoen hvor skattesubjektet indtræder i koncernen, skal der tages 

højde for, hvornår anlægsaktivet afhændes. Hvis skattesubjektet afhænder anlægsaktivet, inden der 

er gået fem år fra skattesubjektets indtræden, skal skattesubjektets tildelte andel justeres. Her menes 

der den andel, som alle skattesubjekter får tildelt ud fra fordelingsnøglen ved udgangen af et 

skatteår.  

Hvis der er tale om et ikke-afskrivningsberettiget anlægsaktiv, skal justeringen ske i form af, at 

provenuet for afhændelsen lægges til skattesubjektets andel, hvorefter kostprisen trækkes fra 

andelen. Hvis der omvendt er tale om et individuelt afskrivningsberettiget anlægsaktiv, skal 

provenuet ligeledes lægges til andelen, men her er det den skattemæssige værdi af anlægsaktivet, 

der skal fratrækkes andelen. Justeringen af skattesubjektets tildelte andel, skal ske i det skatteår, 

hvor afhændelsen af anlægsaktivet finder sted jf. artikel 11, stk. 1. Ved justering af skattesubjektets 

andel sikrer man, at tab og fortjenester, i forbindelse med anlægsaktiver der afhændes inden for fem 

år efter indtræden, og som var ejet på indtrædelsestidspunktet, bliver henført til skattesubjektets 

skattepligtige andel.   

Justeringen af skattesubjektets andel jf. artikel 11, stk. 1, skal ligeledes fortages, når der er tale om 

finansielle aktiver jf. stk. 2. Der er dog en undtagelse for egne kapitalandele og interesser, hvor der 

ikke skal foretages justering. 
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Når et skattesubjekt indtræder i en koncern, er det væsentligt, om skattesubjektet kommer fra en 

anden koncern, som også var underlagt direktivforslaget. I dette tilfælde vil gælde en undtagelse til 

artikel 11, stk. 1, og der skal i disse situationer ikke ske justering af skattesubjektets andel jf. stk. 3. 

En virksomhedsomstrukturering i en koncern, kan rykke rundt på, hvor de forskellige 

skattesubjekter har hjemsted og dermed er skattepligtige til. Når artikel 11 benyttes, anses 

skattesubjektet, der efter en virksomhedsomstrukturering ikke længere eksisterer, eller ikke længere 

har et fast driftssted i den medlemsstat, hvor det var hjemmehørende ved indtrædelsestidspunktet, 

for at have hjemsted i denne stat. Artikel 11, stk. 4 er derfor med til at sikre, at medlemsstater ikke 

bliver snydt for beskatningsmuligheden på mulige avancer i forbindelse med salg af anlægsaktiver 

som følge af, at der foretages virksomhedsomstruktureringer. 

 

5.9.1.2. Langfristede kontrakter 

I forbindelse med at et skattesubjekt indtræder i en koncern, er det ligeledes vigtigt at definere, 

hvornår der er tale om en langsigtet kontrakt. I forbindelse med direktivforslaget skal definitionen 

af langsigtede kontrakter foretages i forhold til direktivforslaget CCTB, KOM (2016) 685, artikel 

22. Her fremgår, at en langsigtet kontrakt, skal opfylde to betingelser;  

a) den er indgået med henblik på fremstilling, installering eller konstruktion eller udførelse af 

tjenesteydelser 

b) dens løbetid overstiger eller forventes at overstige tolv måneder. 

 

Indtægter hos et skattesubjekt, som følge af en langfristet kontrakt, skal indregnes i det skatteår, 

hvor den del af den langfristede kontrakt, som indtægten kan henføres til, blev gennemført. Når det 

skal fastsættes, hvor stor en del af den langfristede kontrakt, der er gennemført, skal man se på 

forholdet mellem årets omkostninger vedrørende den langfristede kontrakt og de samlede anslåede 

omkostninger. 

Omkostninger, som kan henføres til den langfristede kontrakt, er fradragsberettigede i det skatteår 

hvor de er pådraget. Dette gøres gældende i CCTB direktivforslaget, KOM(2016) 685, artikel 22, 

stk. 2 og 3. 

Det fremgår derefter jf. direktivforslaget artikel 12, stk. 1, at indtægter og udgifter, der anses for at 

være optjent jf. ovenstående, før direktivforslaget var gældende for skattesubjektet, men som ikke 
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var medregnet i tidligere skattegrundlag efter nationale regler, skal fratrækkes eller lægges til 

koncernmedlemmets andel.  

Der kan dog opstå tilfælde, hvor indtægter fra langfristede kontrakter allerede er beskattet efter 

gældende national lovgivning. Beskatningen kan i nogle tilfælde være foretaget af et højere beløb, 

end hvad der ville være medregnet efter CCTB direktivforslaget, KOM(2016) 685, artikel 22, stk. 2. 

Disse indtægter skal jf. artikel 12, stk. 2 fratrækkes i skattesubjektets tildelte andel i det første 

regnskabsår, hvor skattesubjektet er en del af koncernen, hvor direktivforslaget anvendes.  

Et Skattesubjekt kan komme ud for en situation, hvor de får tildelt en andel, som er mindre end de 

fradragsberettigede beløb, der skal fradrages i andelen jf. artikel 12, stk. 1 og 2. Hvis de 

fradragsberettigede beløb er større end skattesubjektets tildelte andel, kan beløbene fremføres til 

skattesubjektets andele i senere indkomstår jf. artikel 12, stk. 3.   

 

5.9.1.3. Hensættelser 

Definitionen af hensættelser og fradrag for fordringer fremgår af CCTB direktivforslaget, 

KOM(2016) 685, artikel 23.  

Her fremgår det, at hvis et skattesubjekt har en retlig forpligtelse, eller en sandsynlig kommende 

forpligtelse, vil ethvert beløb, som der kan foretages et pålideligt skøn over, være fradragsberettiget 

jf. stk. 1. Det kræves dog, at forpligtelsen er opstået som følge af aktiviteter eller transaktioner i 

skatteåret, og at den endelige betaling af beløbet forventes at føre til en fradragsberettiget udgift.  

Som følge af artikel 23 i CCTB direktivforslaget, KOM(2016) 685, kan en retlig forpligtelse være 

opstået i forbindelse med følgende; 

” a) en kontrakt 

b) lovgivning 

c) en generel forvaltningsakt, eller en forvaltningsakt rettet til et specifikt skattesubjekt 

d) andre gældende regler. ”  

 

I tilfælde hvor forpligtelsen vedrører en aktivitet eller transaktion, som fortsætter i senere skatteår, 

skal der vurderes en skønsmæssig varighed for aktiviteten eller transaktionen. Herefter skal 

hensættelsen fordeles forholdsmæssigt efter den vurderede varighed.  

Hensættelser, som falder under artikel 23, skal justeres efter behov ved udgangen af hvert skatteår.  
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Når et skattesubjekt har uerholdelige fordringer, skal det vurderes, hvorvidt der er fradrag herfor. 

For at der er fradragsret, skal den uerholdelige fordring opfylde betingelserne i artikel 25 i CCTB 

direktivforslaget, KOM(2016) 685. 

Hvis et skattesubjekt har hensættelser og uerholdelige fordringer, jf. artikel 23 og 25 i CCTB 

direktivforslaget, KOM(2016) 685, skal det vurderes, hvorvidt de kan henføres til aktiviteter, der er 

udført, efter skattesubjektet indtrådte i en koncern, som benytter direktivforslaget. Hvis det kan 

henføres til aktiviteter, der er udført, inden skattesubjektets indtræden i sambeskatningen, vil der 

ikke være fradrag herfor jf. artikel 13. Der er derfor udelukkende fradrag for hensættelser og 

uerholdelige fordringer, såfremt de kan henføres til aktiviteter, som vedrører et skatteår, hvor 

skattesubjektet er indtrådt i en sambeskatning, der benytter direktivforslaget. 

  

5.9.1.4. Indtægter 

Det fremgår af CCTB direktivforslaget, KOM(2016) 685, artikel 16, hvornår en indtægt anses for at 

være optjent. Når et skattesubjekt har indtægter, der anses for at være optjent, før indtræden i 

koncernen, men som ikke var medregnet i tidligere skattegrundlag, opgjort efter nationale regler, 

skal indtægten medregnes i skattesubjektets tildelte andel jf. artikel 13, stk. 2. Indregningen skal ske 

i overensstemmelse med de tidspunkter, der fremgår i skattesubjektets nationale selskabsskattelov.   

 

5.9.1.5. Udgifter  

Et skattesubjekt der er indtrådt i en koncern, der anvender direktivforslaget, kan pådrage sig 

udgifter, vedrørende aktiviteter, som er udført inden indtrædelsen. Hvis der i tidligere skatteår ikke 

er givet fradrag for disse udgifter efter national selskabsskattelov, kan skattesubjektet fradrage disse 

i den tildelte andel jf. artikel 13, stk. 3. Hvis udgifterne er pådraget af skattesubjektet, senere end 

fem år efter skattesubjektet indtrådte i koncernen, skal udgiften indgå i den samlede konsoliderede 

skattepligtige indkomst. Når udgiften er pådraget, senere end fem år efter skattesubjektets 

indtræden, vil det dermed påvirke alle de koncernforbundne selskaber.  

Hvis et skattesubjekt derimod pådrager sig udgifter efter national selskabsskattelov, men som ikke 

var fradraget efter national selskabsskattelov, kan udgifterne kun fradrages i skattesubjektets tildelte 

andel men fordelt over fem år med lige store beløb jf. artikel 13, stk. 3, 2. afsnit.  
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Hvis koncernmedlemmets tildelte andel ikke er stor nok til at kunne fradrage samtlige udgifter, skal 

de uudnyttede fradrag fremføres til skattesubjektets andele i senere skatteår. Det gælder ligeledes, at 

beløb der er fradraget inden skattesubjektet indtrådte i koncernen, ikke kan fradrages på ny i 

direktivforslaget jf. artikel 13, stk. 4.  

 

5.9.1.6. Afskrivninger 

Når et selskab indtræder eller udtræder af en koncern, skal der ikke medtages fulde afskrivninger i 

det pågældende skatteår. Afskrivninger på aktiver, som tilhører det ind- eller udtrædende 

skattesubjekt, skal beregnes i forhold til det antal kalendermåneder, hvor skattesubjektet var en del 

af koncernen jf. direktivforslagets artikel 14. 

 

5.9.2. Udtræden af koncern 

Når et skattesubjekt udtræder af en koncern, som benytter CCTB og CCCTB reglerne, skal der 

ligeledes tages højde for værdierne på alle skattesubjektets aktiver og passiver.  

I dette afsnit, vil de regler som skattesubjekter skal indordne sig efter, når de udtræder af en 

koncern, der har benyttet direktivforslaget, blive gennemgået. 

 

5.9.2.1. Anlægsaktiver ved udtræden af en koncern 

Et skattesubjekt, der udtræder af en koncern, som er økonomisk ejer af ikke-afskrivningsberettigede 

eller individuelt afskrivningsberettigede anlægsaktiver, skal medregne provenuet i koncernens 

konsoliderede skattegrundlag, hvis anlægsaktiverne sælges senest tre år efter, at skattesubjektet 

udtrådte af koncernen jf. Artikel 19. De omkostninger, der er i forbindelse med ikke-

afskrivningsberettigede anlægsaktiver, og den skattemæssige værdi af individuelt 

afskrivningsberettigede anlægsaktiver, skal fradrages i det konsoliderede skattegrundlag.  

Når provenuet skal indgå i koncernens konsoliderede skattegrundlag, vil provenuet ikke også blive 

beskattet efter nationale regler eller på anden vis.  

Dette gælder ligeledes ved finansielle aktiver, med undtagelse fra egne andele og interesser, som vil 

give en skattefritaget indtægt. 
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5.9.2.2. Selvskabte immaterielle aktiver 

Når et skattesubjekt er den økonomiske ejer af selvskabte immaterielle aktiver, vil der oftest have 

været en masse omkostninger forbundet hermed i form af omkostninger til forskning, udvikling, 

markedsføring og reklame. Når et skattesubjekt udtræder af en koncern, skal de omkostninger, der 

har været i forbindelse med det selvskabte immaterielle aktiv for de sidste fem år, medregnes i det 

konsoliderede skattegrundlag jf. artikel 20. Omkostningerne må dog ikke overstige værdien af det 

immaterielle aktiv ved tidspunktet for skattesubjektets udtræden. Omkostninger skal tilskrives det 

udtrædende skattesubjekt og skal derefter behandles efter skattesubjektets nationale 

selskabsskattelov. Dette sker som følge af, at skattesubjektet ikke længere er en del af koncernen, 

der benytter direktivforslaget, hvorfor de nationale selskabsskatteregler efterfølgende vil gælde for 

skattesubjektet. Hvis skattesubjektet i stedet indtræder i en anden koncern, der ligeledes benytter 

direktivforslaget, skal disse omkostninger tilskrives i det skatteår, hvor skattesubjektet indtræder.   

 

5.10. Underskud 

Som nævnt i kapitel 5.8., skal der for hvert skatteår, opgøres et samlet konsolideret skattegrundlag. 

Hvis dette skattegrundlag er negativt, vil det blive overført til senere skatteår, hvor der er et positivt 

skattegrundlag jf. artikel 7, stk. 2. Koncernen har altså mulighed for at fremføre deres underskud og 

anvende dem i efterfølgende indkomstår. Nedenstående kapitel vil omhandle behandlingen af 

underskud efter direktivforslaget, som ligeledes vil blive benyttet senere i den komparative analyse.  

 

5.10.1. Behandling af underskud ved indtræden 

En etableret koncern, der benytter direktivforslaget, har løbende mulighed for at tilkøbe og frasælge 

nye skattesubjekter. Disse skattesubjekter skal ved et opkøb begynde at benytte direktivforslaget.  

Det fremgår af direktivforslagets artikel 15, at et skattesubjekt der har uudnyttede underskud fra 

tidligere år, før det indtrådte i koncernen, kan modregne disse i skattesubjektets andele i senere 

skatteår. Fremførslen kan dog udelukkende ske, hvis det er tilladt efter skattesubjektets nationale 

skatteregler eller efter direktivforslaget CCTB, KOM(2016) 685. Dette betyder at underskud kan 

fortabes, hvis det ikke kan fremføres efter de nationale skatteregler eller CCTB direktivforslaget, 

KOM(2016) 685. 

Det er kun selskaber, som er omfattet af artikel 2, der er beliggende i EU samt faste driftssteder i 

EU, der kan anvende reglerne i direktivforslaget. Dette betyder, at hvis en koncern har selskaber 
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eller faste driftssteder i et ikke EU land, kan deres underskud ikke medregnes i koncernen.   

 

5.10.2. Behandling af underskud ved udtræden 

Da koncernen har mulighed for at fremføre underskud til senere skatteår jf. artikel 7, stk. 2, kan 

koncerner komme ud for at have fremførbart underskud fra flere skatteår. Hvis et skattesubjekt 

vælger at træde ud af en koncern, hvor der er fremførbart underskud, vil underskuddet ikke blive 

fordelt til de skattesubjekter, der udtræder af koncernen jf. artikel 18.  

Når en koncern går igennem en virksomhedsomstrukturering, som finder sted mellem to eller flere 

koncerner, skal koncernens underskud ligeledes behandles efter direktivforslaget. 

Artikel 23 stk. 1, siger, at hvis en eller flere koncerner, eller to eller flere koncernmedlemmer, bliver 

en del af en anden koncern, i forbindelse med en virksomhedsomstrukturering, skal underskuddet 

fordeles til koncernmedlemmerne i den eller de tidligere koncerner efter fordelingsnøglen, der 

fremgår af artikel 28, stk. 5; 

” Ved fastsættelse af den andel, der tildeles et koncernmedlem, vægter omsætnings-, arbejdskraft- 

og aktivfaktorerne lige meget. ” 

Fordelingen af underskuddet skal dog udelukkende ske i den eller de tidligere koncerner, der 

eksisterede før virksomhedsomstruktureringen, og skal fordeles til de berørte koncernmedlemmer. 

Fordelingen skal endvidere ske ud fra de faktorer, som var i koncernen ved udgangen af det 

skatteår, hvor virksomhedsomstruktureringen fandt sted. De underskud, der ikke bliver udnyttet i 

skatteåret for virksomhedsomstruktureringen, skal fremføres til senere år i den eller de tidligere 

eksisterende koncerner.  

Når to eller flere koncernmedlemmer bliver en del af en anden koncern, skal der, jf. artikel 23, 2. 

afsnit, foretages en vurdering af koncernmedlemmernes aktiver- og arbejdskraftfaktorer. Hvis 

koncernmedlemmernes to faktorer tilsammen overstiger de to faktorer i den tidligere koncern, skal 

koncernen allokere det uudnyttede underskud til de tidligere koncernmedlemmer. Det gælder 

derfor, at hvis koncernmedlemmernes to faktorer ikke overstiger 20 % af koncernens samlede 

faktorer, skal der ikke allokeres uudnyttet underskud til koncernmedlemmerne.  

Når to eller flere hovedskattesubjekter fusionerer, jf. artikel 2, litra a nr. i og ii i rådets direktiv 

2009/133/EF 15, skal man jf. artikel 23, 3. afsnit foretage en allokering af alle uudnyttede 

underskud i koncernen til medlemmerne. Dette skal foretages i overensstemmelse med 
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fordelingsnøglen og dens tre forskellige faktorer som beskrevet i afsnit 5.9.2, ovenfor. De tre 

faktorer beregnes ved udgangen af skatteåret, hvor fusionen finder sted. De uudnyttede underskud 

fremføres til senere år. 

Jf. artikel 16. ophører koncernens skatteår, når koncernen opløses. Det konsoliderede 

skattegrundlag og eventuelle uudnyttede underskud i koncernen allokeres til hvert enkelt 

koncernmedlem i henhold til fordelingsnøglen og dens tre forskellige faktorer som beskrevet 

ovenfor, ved skatteårets ophør. 

Jf. artikel 21 fordeles underskud ikke til et koncernmedlem, som udtræder af koncernen. 

Nedenfor i figur nr. 19, er oplistet tre fiktive selskaber, som er beliggende i hvert deres land. De tre 

selskaber udgør tilsammen en koncern. Både selskab A, selskab B og selskab C er hjemmehørende i 

lande, der er medlem af EU.  

Figur nr. 19 indeholder en opstilling af tre selskabers skattepligtige indkomst i året, hvor 

koncernforbindelsen ophører. Ud fra disse informationer skal vi allokere koncernens uudnyttede 

underskud i henhold til CCCTB direktivforslaget jf. Artikel 16.  

Det totale fremførbare underskud for tidligere år, som skal fordeles, er fastsat til kr. 15.000.   

Land Selskab Indkomst  
Indkomst i 

procent 
Underskud fordelt efter 
fordelingsnøglen 

Land A Selskab A 699 15,53 1.631,00 

Land B Selskab B 1.517 33,71 3.539,67 

Land C Selskab C 2.284 50,76 5.329,33 

Konsolideret indkomst Total kr. 4.500   10.500,00 
Figur nr. 19 69 - Ophør af en koncern jf. artikel 16, fordeling af underskuddet til alle koncernmedlemmer. 

Årets konsoliderede indkomst er kr. 4.500, og koncernen har et konsolideret fremførbart underskud 

fra tidligere år på kr. 15.000. Dette modregnes i årets konsoliderede indkomst, hvorefter det 

resterende underskud på kr. 10.500 skal fordeles efter fordelingsnøglen, her benyttes indkomstårets 

tal jf. artikel 16. 

Det konsoliderede skattegrundlag og eventuelle uudnyttede underskud i koncernen allokeres til 

hvert enkelt koncernmedlem i henhold til fordelingsnøglen og dens tre forskellige faktorer, ved 

skatteårets ophør. Indkomsten på kr. 4.500 er fordelt i henhold til de tre faktorer som er beregnet i 

figur 23, hvortil der henvises.  

 

                                                           
69 Egen tilvirkning. 
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5.10.3. Underskud i skatteåret 

Jf. artikel 7 stk. 2, skal et negativt skattegrundlag fremføres og modregnes i det efterfølgende år, 

såfremt koncernen har en positiv konsolideret skattepligtig indkomst; 

 

” Er det konsoliderede skattegrundlag negativt, fremføres underskuddet og modregnes i det næste 

positive konsoliderede skattegrundlag. Er det konsoliderede skattegrundlag positivt, fordeles det i 

overensstemmelse med kapitel VIII. ” 

 

Koncernens konsoliderede skattepligtige indkomst bliver ikke anvendt i indeværende indkomst år i 

tilfælde af, at dette er negativt. Uudnyttede underskud fra tidligere år lægges sammen og modregnes 

i senere indkomstår, som har en positiv konsolideret skattepligtig indkomst. I tilfælde af at 

selskaberne har en negativ konsolideret skatteindkomst, tillægges underskuddet tidligere års 

underskud og fremføres til efterfølgende indkomstår.  

Nedenfor i figur nr. 20, er oplistet tre fiktive selskaber. Selskab A og B er hjemmehørende i 

Danmark og selskab C er hjemmehørende i udlandet. De tre selskaber udgør tilsammen en koncern. 

Både selskab A, selskab B og selskab C er hjemmehørende i lande, der er medlem af EU.  

Figur nr. 20 indeholder en opstilling af tre selskabers skattepligtige indkomst fordelt på en treårig 

periode. Ud fra disse informationer, er koncernens konsoliderede indkomst beregnet og illustreret 

således, at man kan se, hvordan man anvender et negativt konsolideret skattegrundlag. Endvidere 

illustreres, hvordan det negative fremførbare underskud fremføres og modregnes i de efterfølgende 

skatteår ved en positiv konsolideret skatteindkomst i henhold til artikel 7, stk. 2.   

Det forudsættes, at alle skattesubjekter er selskaber, og at sambeskatningen først starter i år 2. 

Selskaberne indgik derfor ikke i en sambeskatning i år 1. Af figuren kan det ses af år 1, at både 

selskab A og selskab C har underskud fra tidligere år, hvor de ikke indgik i en sambeskatning. 

Figuren illustrerer sambeskatningen i år 3. 
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Figur nr. 20 70 – Udnyttelse af negativt konsolideret skattegrundlag. 

År 1: Selskaberne anvendte ikke reglerne i direktivforslaget i år 1. Underskud fra selskab A og C, 

kan jf. artikel 15 udnytte underskud fra tidligere år, før det indtrådte i koncernen og modregne disse 

i skattesubjektets andele i senere skatteår med forbehold for de nationale skatteregler eller efter 

direktivforslaget, CCTB, KOM(2016) 685.  

År 2: Første år hvor direktivforslaget anvendes. Selskabernes konsoliderede indkomst lægges 

sammen, og den skattepligtige indkomst for koncernen bliver kr. -60. Underskuddet videreføres 

samlet således, at det kan modregnes i koncernens fremtidige positive konsoliderede indkomster.  

År 3: Selskab A har i år 3 en positiv skattepligtig indkomst på kr. 300. Inden sambeskatningen fandt 

sted, havde selskabet et uudnyttet særunderskud, som kan benyttes i senere positiv skattepligtig 

indkomst. Underskuddet modregnes jf. artikel 15, således at den skattepligtige indkomst for Selskab 

A nedsættes til kr. 200. Selskab C havde ligeledes et uudnyttet særunderskud fra året inden de 

indtrådte i direktivforslaget, hvorfor deres skattepligtige indkomst også nedsættes med kr. -50, 

hvorefter den skattepligtige indkomst for år 3, nedsættes til kr. 10. Selskab B, har en negativ 

skattepligtig indkomst, denne lægges sammen med de øvrige selskabers skattepligtige indkomst, 

således at koncernens samlede skattepligtige indkomst bliver mindre som i dette tilfælde. 

Den konsoliderede skattepligtige indkomst for koncernen for år 3 bliver herefter kr. 190. Det 

konsoliderede underskud fra år 2, på de kr. -60 modregnes i årets skattepligtige indkomst, således at 

den skattepligtige indkomst bliver kr. 130. Alt underskud fra tidligere indkomstår er nu anvendt, 

hvorfor der herefter ikke er mere fremførbart underskud i koncernen. 

 

                                                           
70 Egen tilvirkning. 

Land Selskab År 1  År 2 År 3 Indkomst efter udnyttelse  

Land A (DK) Selskab A -100 -50 300 200 

Land B (DK) Selskab B 20 10 -20 -20 

Land C (udland) Selskab C -50 -20 60 10 

Konsolideret skattepligtig indkomst    -60 340 190 

Underskud fra tidligere år     0   -60 

Konsolideret skattepligtig indkomst     0   130 

Underskud til modregning næste år     -60   0 

Total underskud      -60   0 
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5.11. Delkonklusion  

Formålet med dette kapitel var, at redegøre for reglerne om et fælles konsolideret skattegrundlag, 

som fremgår af direktivforslaget CCCTB, KOM(2016) 683. Kapitlet har beskrevet, hvad 

baggrunden er for lovforslaget og redegjort for direktivforslagets indhold.  

Efter vores gennemgang af direktivforslaget kan vi konkludere at det udelukkende vil være 

obligatorisk for de koncerner, der har en samlet skattepligtig indkomst på over 750 mio. EUR. For 

øvrige koncerner vil reglerne være frivillige. Direktivforslaget kan dog udelukkende benyttes for de 

selskaber, der er beliggende i lande, der er medlem af EU.   

Når det skal defineres, hvornår der er koncernforbindelse efter direktivforslaget, skal 

moderselskabet både have kontrol samt ejerskab eller ret til del i overskuddet. Kontrollen bistår ved 

at have en ejerandel på over 50 % og ved ejerskab eller ret til del i overskuddet, skal der ejes mere 

end 75 % af egenkapitalen eller 75 % af profitten.  Når der er tale om datterselskaber på et lavere 

niveau, vil datterselskabet være en del af koncernen, såfremt det direkte datterselskab besidder mere 

end 50 % af stemmerettighederne i det underliggende datterselskab. Retten til del i overskuddet, 

beregnes ved at medtage alle direkte og indirekte ejerandele i hvert led.  

Når koncernforbindelsen er fastlagt, skal der vælges et hovedskattesubjekt. Hovedskattesubjektet vil 

være det skattesubjekt, som varetager alle koncernens administrative opgaver.  

En af direktivforslagets væsentlige regler er, at selskaberne ikke beskattes at deres faktiske 

skattepligtige resultat. Alle koncernens selskabers skattepligtige resultat bliver konsolideret i en 

samlet pulje og derefter fordelt efter en fordelingsnøgle imellem selskaberne. Hvis der omvendt er 

et konsolideret underskud, forbliver dette på koncernniveau og udnyttes først i senere konsoliderede 

overskud.  

Koncernerne skal derudover udelukkende indgive en selvangivelse til koncernens 

hovedskattemyndighed. Dette skal foretages af koncernens hovedskattesubjekt, som udvælges i 

koncernen.  

Når en koncern vælger at benytte direktivforslaget, gælder en bindingsperiode på fem år. Hvis et 

selskab eller en koncern vælger ikke at benytte direktivforslaget, når bindingsperioden slutter, vil 

der ikke ske genbeskatning af underskud.  

Når en koncern vælger, eller bliver tvunget til, at benytte direktivforslaget, skal skattesubjekterne 

opgøre korrekte indgangsværdier på alle aktiver og passiver. Dette vil dog svare til den værdi, som 
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var beregnet efter de nationale gældende regler, forud fra datoen hvor direktivforslaget begynder at 

gælde.  

Det fremgår derudover, at alle skattesubjekter, der benytter direktivforslaget, har lov til at benytte 

særunderskud fra tidligere år, som opstod inden selskabet indtrådte i koncernen, i senere overskud. 

Der er dermed ingen af selskabernes særunderskud, som går tabt. I forbindelse med ophør af en 

koncern vil underskuddet her blive fordelt mellem koncernmedlemmerne. Dette skal ligeledes ske 

efter fordelingsnøglen, som blev forklaret i kapitel 5.8.2. 

Gennemgangen af reglerne i direktivforslaget har dermed vist, at der ligeledes her er mange 

betydningsfulde forhold, som koncerner skal tage stilling til, inden det besluttes, hvorvidt man vil 

benytte reglerne i direktivforslaget. I nedenstående kapitel 6, vil gennemgangen af direktivforslaget 

indgå i en komparativ analyse over til de danske regler i SEL § 31 A.  

 

6. Komparativ analyse 

For at besvare vores problemformulering er der nedenfor foretaget en komparativ analyse af 

direktivforslaget og de danske sambeskatningsregler. Den komparative analyse tager udgangspunkt 

i problemformuleringens underspørgsmål, som ønsker at belyse hvilke forskelle, der er mellem 

direktivforslaget og de danske regler, som fremgår i SEL §§§ 31, 31 A og 31 C. Analysen vil tage 

udgangspunkt i følgende områder; koncernbegrebet, indkomstopgørelsen, underskudsudnyttelsen 

samt ind- og udtræden.  

 

6.1. Komparativ analyse af koncernbegrebet efter SEL § 31 C og CCCTB forslaget 

Da forskelle og ligheder ønskes belyst mellem direktivforslagets koncernbegreb og koncernbegrebet 

i de danske sambeskatningsregler, er der fortaget en komparativ analyse nedenfor. Kapitlet er delt 

op i fire afsnit; Krav til moderselskabet, opgørelse af stemmeragtighederne, selskaber som skal 

holdes ude af sambeskatningen og skattesubjekter i SEL § 31 A og CCCTB forslaget. På den måde 

vil det overskueliggøre indholdet i koncernbegrebet. 
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6.1.1. Krav til moderselskabet 

Af kapitel 5.4. fremgår det, at der i direktivforslaget stilles krav til, at moderselskabet skal besidde 

mere end 50 % af stemmerettighederne i datterselskabet. Endvidere gælder det også, at der samtidig 

skal være ejerskab på mere end 75 % af selskabets kapitalandele som giver ret til del i overskuddet.  

I de danske sambeskatningsregler er der ikke et krav om, at moderselskabet direkte ejer 

kapitalandele i datterselskabet, men derimod lægges der vægt på, hvem der i realiteten har 

magtbeføjelsen over selskabet. Jf. SEL § 31 C stk. 2-3 fremgår det, at den bestemmende indflydelse 

foreligger, når moderselskabet kan styre de økonomiske og driftsmæssige beslutninger. Sådanne 

beslutninger finder sted, når selskabet direkte eller indirekte gennem et datterselskab besidder mere 

end 50 % af stemmerettighederne i et selskab.  

Jf. SEL § 31 C, stk. 4 nr. 1-4, som omtalt i kapitel 2.4, kan kravet til moderselskabet også opnås ved 

at råde over mere end halvdelen af stemmerettighederne i kraft af en aftale med andre investorer, 

have beføjelser til at styre de finansielle og driftsmæssige beslutninger i selskabet i henhold til en 

vedtægt eller aftale, have beføjelser til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det 

øverste ledelsesorgan, og dette organ besidder den bestemmende indflydelse over selskabet, eller 

råde over det faktiske flertal af stemmerne på generalforsamlingen eller i et tilsvarende organ.  

På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at muligheden for bestemmende indflydelse jf. 

SEL § 31 C, stk. 2-4. ikke er i overensstemmelse med dem som er nævnt i direktivforslaget. Når 

man ser på, hvad det kræver af moderselskabet, for at dets datterselskaber kan anses for at være 

kvalificerede datterselskaber, er SEL § 31 c stk. 2-4 mere lempelige i forhold til direktivforslaget. 

Ejerskab på mere end 50 % af stemmerettighederne i de danske skatteregler er ikke nok jf. 

direktivforslaget, da der her er et krav om ejerskab på mere end 75% af kapitalandelene og retten til 

overskuddet i de underliggende datterselskaber. Det skal her nævnes, at der for de direkte 

datterselskaber opfyldes kravet om 50% af stemmerettighederne jf. artikel 5, litra a.  

I SEL § 31 C, ser man mere på de reelle forhold i forhold til de formelle forhold som angivet i 

artikel 5, stk. 1 litra b, hvor det kræver ejerskab og råderet over flertallet af stemmerettigheder. Jf. 

artikel 5, stk. 1 vil det ikke være nok at have beføjelser til at styre de finansielle og driftsmæssige 

beslutninger i et selskab på baggrund af en vedtægt eller aftale med aktionærerne, som det er jf. 

SEL § 31 C, stk. 4, nr. 2. Endvidere som nævnt i kapitel 2.4.3, SEL § 31 C stk. 4 nr. 3 hvor det 

kræves, at moderselskabet kan udpege eller afsætte det øverste ledelsesorgan med bestemmende 

indflydelse.  
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SEL § 31 C, stk. 4, nr. 4 og direktivforslaget er også meget forskellige, idet moderselskabet jf. 

direktivet skal have råderet over 50 % af stemmerettighederne og eje mere end 75 % af 

kapitalandelene eller mere end 75 % af de andele, som giver ret til overskuddet.  

Jf. SEL 31 C, stk. 4, nr. 4 kan det faktiske antal stemmer på generalforsamlingen være lavere end 50 

%, og man vil kunne eje en meget lille kapitalandel, men stadig have den bestemmende indflydelse. 

På baggrund heraf kan det konkluderes, at ejerskabskravet til kapitalandele i direktivforslaget ikke 

findes i SEL § 31 C. Endvidere er det ikke muligt at blive et kvalificeret datterselskab, selvom 

moderselskabet ejer mere end 50 % af stemmerettighederne i datterselskabet. 

Det er endvidere ikke muligt at blive et kvalificeret datterselskab, hvis moderselskabet på anden 

måde, end råderet over stemmerettigheder, har bestemmende indflydelse som nævnt i SEL § 31 C, 

stk. 4, nr. 2-3.  

 

6.1.2. Opgørelse af stemmerettigheder 

Som det er forklaret i kapitel 5.4., fremgår det af artikel 5, litra a, at de indirekte stemmerettigheder 

skal medregnes 100 %, hvis moderselskabet har over 50 % af stemmerettighederne i de 

mellemliggende datterselskaber. Dette betyder, at der ved opgørelse af stemmerettighederne ikke 

skal medregnes forholdsmæssige andele.  

De forholdsmæssige andele skal ej heller medtages ved opgørelsen af stemmerettighederne ved 

brug af de danske sambeskatningsregler jf. SEL § 31 C, stk. 3 hvis ligningsvejledningen følges, som 

tidligere nævnt i kapitel 2.3.   

På baggrund heraf kan det derfor konkluderes, at direktivforslaget og de danske 

sambeskatningsregler på dette punkt er ens. Dette betyder for koncerner, at der ikke er noget de skal 

tage højde for, når de benytter direktivforslaget frem for de danske sambeskatningsregler. 

Direktivforslaget vil derfor ikke være mere eller mindre fordelagtigt for koncernerne end de danske 

sambeskatningsregler. 

Jf. de i direktivforslaget artikel 5 nævnte tærskelværdier må det antages, at der ikke skal tages 

hensyn til potentielle stemmerettigheder, da dette ikke bliver omtalt. Dog lægges der vægt på 

”råderetten”, hvorfor det må antages, at man skal være opmærksom på stemmeretsdifferentiering 

mv. 

Jf. SEL § 31 C, stk. 5 skal der tages højde for potentielle stemmeretsdifferenceringer. Det kan 
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dermed konkluderes, at der er forskel på direktivforslaget og de danske sambeskatningsregler. Der 

vil derfor være flere ting, som en koncern skal tage højde for, når de danske sambeskatningsregler 

benyttes, end hvis direktivforslaget benyttes. På den måde vil direktivforslaget mindske nogle af de 

administrative byrder, som er for koncerner på nuværende tidspunkt.  

Om egne aktier skal fragå datterselskabets kapitalandele som nævnt i kapitel 2.6. nævnes ikke i 

direktivforslaget. I direktivforslaget lægges der vægt på de ”formelle forhold” modsætningsvist de 

”reelle forhold”, som omtalt i SEL § 31 C. Det må på baggrund heraf konkluderes, at 

direktivforslaget er forskelligt fra de danske sambeskatningsregler ved opgørelse af 

stemmerettigheder. 

Benytter en koncern de danske sambeskatningsregler, er der flere parametre, som koncernen skal 

tage højde for, end hvis koncernen benytter direktivforslaget. Direktivforslaget vurderes på 

baggrund heraf at være nemmere at benytte, og vil derfor ligeledes mindske de administrative 

byrder.  

 

6.1.3. Selskaber som skal holdes ude af koncernen 

Af kapitel 5.4.2.1., Jf. artikel 6, stk. 3 følger det, at et selskab under konkurs eller likvidation ikke 

skal medtages i en koncern. I de tilfælde hvor et selskab i en koncern bliver erklæret konkurs eller 

likvideres, skal selskabet straks træde ud af koncernen.  

Af kapitel 2.7., som vedrører SEL § 31 C, stk. 8, skal et selskab, der tages under 

konkursbehandling, først holdes ude af sambeskatningen fra og med det indkomstår, hvori 

konkursdekretet afsiges. De danske regler om selskaber, der er under konkursbehandling, er derfor 

meget ens med reglerne i direktivforslaget. Der er dermed ingen fordele eller ulemper når en 

koncern benytter direktivforslaget frem for de danske sambeskatningsregler, idet de begge ikke skal 

medtage selskaber under konkurs. 

Af kapitel 2.7., som vedrører SEL § 31 C, stk. 7, gælder der at et selskab skal holdes ude af 

koncernen, hvis der er fradraget eller vil kunne fradrages tab på fordringer mod et selskab efter 

KGL § 4, stk. 5. Dette er ikke tilfældet i direktivforslaget, hvorfor direktivet her er mere lempeligt 

for en koncern, da direktivforslaget giver mulighed for at fradrage et sådan tab på fordringer mod et 

selskab. 
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6.1.4. Skattesubjekter i SEL § 31 A og CCCTB forslaget 

International sambeskatning er frivilligt jf. kapitel 4., hvorimod Direktivforslaget er tvungent for 

koncerner med en samlet konsolideret indkomst på over 750.000.000 EUR i et regnskabsår. 

International sambeskatning skal vælges af det ultimative moderselskab. Moderselskabet kan være 

et selskab, som er omfattet af SEL §§ 1 og 2, samt et udenlandsk selskab eller en fond jf. kapitel 

4.2. Endvidere kan reglerne også anvendes af selskaber m.v., som ikke er koncernforbundet med 

andre danske selskaber mv. faste ejendomme eller faste driftssteder beliggende i Danmark, som 

ikke sambeskattes efter SEL § 31. Disse er nævnt i SEL § 31, stk. 1, jf. kapitel 4.2.  

Direktivforslaget kan ikke anvendes på fonde, da disse ikke er skattepligtige efter SEL, men er 

skattepligtige efter FBL.  

I tilfælde af at en fond vælger at være omfattet af international sambeskatning, kan dette 

udelukkende ske, hvis fonden i forvejen er omfattet af national sambeskatning efter SEL § 31. 

Selskaber, som er omfattet af obligatorisk national sambeskatning, er alle selskaber, som er 

skattepligtige efter SEL, og hvor deres skattemæssige indkomst beregnes og beskattes efter de 

regler, som gælder aktieselskaber jf. SEL § 17. 

Selskaberne, som er omfattet af de nationale skatteregler, vil jf. artikel 7 og 8 derfor kunne anvende 

direktivforslaget. Har en fond tilvalgt international sambeskatning efter SEL 31 A, vil en overgang 

til direktivet medføre, at disse er omfattet, da de nationale skatteregler, som beskrevet ovenfor, er 

overholdt. Direktivet vil på baggrund heraf altid kunne vælges eller påtvinges i de situationer, hvor 

international sambeskatning er valgt. 

Tilvalget af international sambeskatning gælder også faste driftssteder og faste ejendomme, som er 

beliggende i udlandet, og som er koncernforbundne med danske og udenlandske selskaber, 

foreninger m.v. jf. SEL § 31 A. Jf. direktivets artikel 2 som beskrevet i kapitel 5.3., er faste 

driftssteder ligeledes omfattet af direktivforslaget.  

Faste ejendomme nævnes ikke i direktivet, hvorfor det må antages, at disse ikke udgør et 

skattesubjekt jf. direktivforslaget. 

 

6.1.5. Delkonklusion 

På baggrund af ovenstående analyse, kan det konkluderes, at der er stor forskel på, hvordan 

direktivforslaget og reglerne i SEL § 31 A, behandler koncernbegrebet. 
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Direktivforslaget kan udelukkende anvendes af selskaber i EU. Jf. artikel 2, skal selskaber og faste 

driftssteder ligeledes være beliggende i EU, for at de kan konsolideres. Jf. SEL § 31 A, gælder 

international sambeskatning for alle selskaber og foreninger mv.   

Dette betyder at koncerner, som udelukkende har skattesubjekter udenfor EU, ikke har mulighed for 

at anvende direktivforslaget, men i stedet skal benytte deres nationale skatteregler. Koncerner med 

skattesubjekter både inden- og udenfor EU, kan ligeledes kun benytte direktivforslaget på 

skattesubjekter der er indenfor EU. Det kan dermed konkluderes at en egentlig harmonisering af 

skattereglerne, ikke finder sted i dette tilfælde, idet koncernen i nogle tilfælde fortsat skal håndtere 

flere skatteregler. 

 

Direktivforslaget og de danske sambeskatningsreglers opgørelse af stemmerettighederne er ikke 

ens, og kravene til et moderselskabs bestemmende indflydelse over et datterselskab er strengere i 

direktivforslaget end i SEL § 31 C. Jf. Direktivforslaget stilles der krav til både rådigheden over 

stemmerettigheder og krav til ejerskab af kapitalandele, for at et datterselskab kan anses som et 

kvalificeret datterselskab. Dette kan for en koncern betyde, at der er færre selskaber som vil være 

omfattet af direktivet eller som kan benytte det end hvis de benytter SEL § 31 C.  

Ved vurderingen af hvilke skattesubjekter de to regelsæt omfatter, er direktivforslaget meget ens 

med SEL § 31 C. Dog nævnes faste ejendomme ikke i direktivforslaget, hvorfor det må antages at 

disse ikke udgør et skattesubjekt jf. direktivforslaget.  

Selskaber, som er under konkursbehandling jf. SEL § 31 C, behandles også meget ens med reglerne 

i direktivforslaget. 

Det kan dermed konkluderes, at direktivforslaget er strengere for koncerner, i forbindelse med 

vurderingen af koncernbegrebet. Koncernbegrebet jf. SEL § 31 C vurderes dermed mere lempeligt, 

da begrebet her tillader at inkluderer flere skattesubjekter i koncernen end direktivforslaget. 

Det må derfor, alt andet lige, medføre at færre selskaber kan have nytte af direktivforslaget, da der 

stilles strengere krav til hvornår et selskab er en del af en koncern. 

 

6.2. Komparativ analyse af beskatningsgrundlaget efter SEL § 31 A og CCCTB forslaget 

Som tidligere nævnt i afsnit 5.3., vil direktivforslaget ikke omfatte datterselskaber og faste 

driftssteder, som er beliggende i tredjeverdenslande i det samlede konsoliderede 

beskatningsgrundlag. Det udgør derfor en forskel overfor den internationale sambeskatning, som 
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efter globalpujleprincippet skal medtage alle udenlandske selskaber. Dette indebærer ligeledes faste 

driftssteder og ejendomme, som ejes af de koncernforbundne selskaber. Når forskellen på, hvilke 

skattesubjekter der omfattes af de forskellige regelsæt er defineret, skal de to regelsæt 

sammenlignes i forhold til, hvordan den skattepligtige indkomst opgøres. Den skattepligtige 

indkomst, og fordelingen heraf, vurderes som en betydningsfuld del for koncernen og for de 

involverede lande. Vi vil i dette kapitel opstille et fiktivt eksempel, hvor vi sammenligner 

direktivforslaget og reglerne i SEL § 31 A, i forhold til hvordan den skattepligtige indkomst 

fordeles selskaberne imellem. På den måde vil man få en forståelse af, hvordan direktivforslaget vil 

påvirke skattesubjekternes beskatningsret. 

 

6.2.1. Beskatningsgrundlag  

Som beskrevet tidligere, fremgår det af SEL § 31, stk. 2, at beregningen af den samlede 

sambeskatningsindkomst for en koncern, der benytter reglerne for international sambeskatning, skal 

ske ved at opgøre summen af hvert enkelt koncernmedlems skattepligtige indkomst. 

Koncernmedlemmernes skattepligtige indkomst skal opgøres efter skattelovgivningens almindelige 

regler, som er gældende for sambeskattede selskaber. Derefter skal koncernens samlede 

skattepligtige indkomst, beskattes med de danske selskabsskattesatser.  

Selskaberne i en koncern, som benytter reglerne om international sambeskatning, skal derfor både 

opgøre deres skattepligtige indkomst efter de danske selskabsskatteregler og efter de udenlandske 

nationale selskabsskatteregler. Koncernmedlemmet kan dog få lempelse for den udenlandske skat 

efter creditmetoden jf. LL § 33, stk. 6 i den danske skat, som er beskrevet tidligere i kapitel 4.9.3.1.  

Alle medlemsstaterne i EU har forsøgt at undgå dobbeltbeskatning og dobbelt ikke-beskatning, ved 

at indgå dobbeltbeskatningsoverenskomster landene imellem. Det er dog ikke lykkedes landene at 

undgå dette 100 %, da der stadig er tilfælde, hvor fx et land har ret til at beskatte efter en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst men ikke har ret til at beskatte efter gældende nationale regler. 

Reglerne for den internationale sambeskatning er derfor et puslespil mellem flere forskellige 

regelsæt og dobbeltbeskatningsoverenskomster, hvor der er mulighed for både dobbeltbeskatning 

og dobbelt ikke-beskatning.  

Ved at indgå i en koncern som benytter direktivforslaget, skal alle koncernmedlemmernes 

skattepligtige indkomst opgøres efter direktivets regler og derefter konsolideres jf. artikel 7.  

Der skal derfor beregnes én samlet indkomst for koncernen ved både direktivforslaget og reglerne i 
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SEL § 31 A, som først herefter beskattes. Opgørelsen af den samlede koncernindkomst vil dog 

afhænge af, hvilket regelsæt koncernen benytter. 

Hvis koncernen benytter reglerne efter SEL § 31 A, den internationale sambeskatning, skal den 

skattepligtige indkomst som sagt opgøres efter skattelovgivningens almindelige gældende regler. 

Hvis koncernen derimod benytter direktivforslaget, skal koncernmedlemmernes opgørelse af den 

skattepligtige indkomst ske efter bestemmelserne i CCTB direktivforslaget, KOM(2016) 685. 

Direktivet indeholder et fuldt regelsæt for, hvordan beskatningsgrundlaget skal opgøres. Dette vil 

medføre at den skattepligtige indkomst efter direktivforslaget kan afvige for den skattepligtige 

indkomst efter danske regler. Dette skyldes, at der fx kan være forskel på, hvordan indtægter og 

udgifter behandles. Koncerner vil dermed, ved brug af direktivforslaget, slippe for at skulle sætte 

sig ind i mange forskellige nationale selskabsskatteregler, og kan udelukkende fokusere på det ene 

regelsæt.  

Når koncernmedlemmernes beskatningsgrundlag er opgjort efter direktivforslaget, skal alle 

koncerninterne transaktioner elimineres jf. artikel 9, stk. 1 og afsnit 5.9.1.   

 

6.2.2. Fordeling af beskatningsgrundlag 

I forbindelse med selvangivelsen for de koncerner der benytter sig af international sambeskatning, 

beskattes koncernmedlemmerne af den del af sambeskatningsindkomsten, der kan henføres direkte 

til de enkelte koncernmedlemmer.    

Ved brug af direktivforslaget skal det samlede konsoliderede selskabsskattegrundlag fordeles 

mellem koncernmedlemmerne efter en fordelingsnøgle jf. artikel 28, stk. 5, som er nærmere 

beskrevet i afsnit 5.9.2. Når selskabsskattegrundlaget er fordelt, har medlemsstaterne, hvor 

koncernmedlemmerne er hjemmehørende, mulighed for at beskatte den tildelte andel. 

Medlemsstaterne har dermed udelukkende ret til at beskatte den tildelte andel og dermed ikke de 

øvrige andele, som skal beskattes i de øvrige medlemsstater. På baggrund af denne fordeling vil der 

ikke opstå situationer med dobbelt beskatning og dobbelt ikke-beskatning, da der helt automatisk vil 

blive taget stilling til beskatningsretten.  

Når beskatningen skal fordeles efter en fordelingsnøgle ved brug af direktivforslaget, sker det på 

baggrund af 3 faktorer; salg, arbejdskraft og aktiver. En fordel ved at fordele beskatningsgrundlaget 

efter en fordelingsnøgle, er at metoden tager hensyn til, at koncernen udgør ét økonomisk hele i 

stedet for flere selvstændige enheder. Omvendt kan fordelingsnøglen været et incitament til, at 
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koncernmedlemmerne vil forsøge at indrette sig efter fordelingsnøglen, således at den 

konsoliderede skattepligtige indkomst bliver allokeret til de medlemslande, der har de laveste 

skattesatser. 71 For at undgå at selskaber begynder at spekulere i direktivforslagets fordelingsnøgle, 

har man besluttet, at aktivfaktoren ikke skal indeholde immaterielle og finansielle anlægsaktiver. 

Dette vil specielt påvirke de lande, som har selskaber med forskning og udvikling som 

hovedaktiviteter.   

Det kan dermed være en stor udfordring at finde frem til en formel, hvor der kan opnås enighed 

imellem alle medlemsstaterne. Dette skyldes, at formlen vil være helt afgørende for, hvor stor en del 

af beskatningsgrundlaget, og dermed skatteprovenuet, de forskellige medlemsstater får tildelt. Det 

fremgår af artikel 28, at hvis et hovedskattesubjekt, eller dens kompetente myndighed, ikke mener, 

at fordelingen giver et korrekt billede af det pågældende koncernmedlems erhvervsaktivitet, kan der 

anmodes om at anvende en anden fordelingsmetode. Det kræver dog, at alle de berørte myndigheder 

bliver enige om en sådan metode. Dette vurderes at kunne give anledning til diskussioner hos 

myndighederne.  

På baggrund heraf vurderes det, at direktivforslaget kan give større problemer end reglerne i SEL § 

31 A, om international sambeskatning, da alle medlemslande skal blive enige om én 

fordelingsnøgle. Omvendt anses direktivforslaget for at kunne udrydde dobbeltbeskatning og 

dobbelt ikke-beskatning, hvilket ikke er tilfældet ved international sambeskatning.  

 

6.2.2.1. Eksempel på fordeling af beskatningsgrundlag 

For at illustrere hvordan beskatningsgrundlaget for hvert medlemsland kan ændre sig, er der 

nedenfor opstillet et eksempel. 

Der er i figur 21, oplistet tre fiktive selskaber, som er beliggende i hvert sit land. De tre selskaber 

udgør tilsammen en koncern. Selskab A er beliggende i land A og er et holdingselskab med en 

mindre aktivitet. Selskab A fungerer endvidere som koncernens hovedskattesubjekt, og land A er 

derfor hovedskattemyndigheden. Selskab B er hjemmehørende i land B og er et driftsselskab. 

Tilsvarende gælder for Selskab C, som også er et driftsselskab og er hjemmehørende i land C. 

Selskab B og C er hinandens søsterselskaber, begge med selskab A som moderselskab og udgør 

begge skattesubjekter i koncernen. Både selskab A, selskab B og selskab C er hjemmehørende i 

                                                           
71 Jakob Bundgaard og Peter Koerver Schmidt, CCCTB – Europa Kommissionens direktivforslag om en konsolideret 

selskabsskattebase, Revision og Regnskabsvæsen, nr. 7, 2011. 
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lande, der er medlem af EU.  

Selskab A har den mindste omsætning på t.kr. 5.000, og det laveste vareforbrug på t.kr. 4.200. 

Derudover har selskab A kun 500 antal ansatte med samlede lønomkostninger på t.kr. 100. 

Selskabet har endvidere den mindste aktivmasse på t.kr. 100.  

Selskab B, har en omsætning på t.kr. 15.000, et vareforbrug på t.kr. 12.200 og har 750 ansatte. 

Selskabet har lønomkostninger på t.kr. 200 og en aktivmasse på t.kr. 200. 

Selskab C har den største omsætning på t.kr. 20.000, det største vareforbrug på t.kr. 18.500 og flest 

ansatte. Selskab C har dermed lønomkostninger på t.kr. 300 og har en aktivmasse på t.kr. 300.  

Figur nr. 21 indeholder en opstilling af de tre selskabers salg, vareforbrug og lønsum samt 

selskabernes antal ansatte og aktivmasse. Ud fra disse informationer skal vi fordele koncernens 

konsoliderede beskatningsgrundlag efter direktivforslaget og opgøre selskabernes individuelle 

beskatningsgrundlag efter reglerne i international sambeskatning. Dette giver mulighed for at 

sammenligne selskabernes beskatningsgrundlag, som de tre lande vil have mulighed for at beskatte, 

ud fra begge metoder.  

  Salg Vare forbrug Lønsum Antal ansatte Aktiver 

Land A Selskab A 5.000 4.200 100 500 100 

Land B Selskab B 15.000 12.200 200 750 200 

Land C Selskab C 20.000 18.500 300 1.500 300 

 I alt t.kr. 40.000 34.900 600  2.750 600 

Figur nr. 21 72– Opgørelse for tre selskaber, over deres nøgletal til brug for beskatningsfordelingen.  

Når Selskabernes beskatningsandel skal fordeles efter direktivforslaget, skal man bruge 

selskabernes; salg, lønsum, antal ansatte og selskabets aktiver.73 Derudover er der mulighed for at 

beregne selskabernes beskatningsgrundlag ud fra reglerne i international sambeskatning, hvor hvert 

selskab beskattes både i hjemlandet og i Danmark efter nettoprincippet, dog med lempelse for den 

udenlandske skat. Ved denne beregning skal man bruge selskabets omsætning og omkostninger. 

Der kan dog forekomme skattemæssige reguleringer, hvilket ikke er med i eksemplet.  

I nedenstående eksempel vil den konsoliderede skattepligtige indkomst være fastsat til at udgøre 

t.kr. 4.500. Eksemplet fremgår af figur nr. 22, 23 og 24. 

 

                                                           
72 Egen tilvirkning 
73 Se afsnit 5.8.8. hvor fordelingsnøglen i direktivforslaget er forklaret. 
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6.2.2.1.1. Opgørelse efter CCCTB forslaget 

Til at starte med vil eksemplet fordele den skattepligtige indkomst efter fordelingsnøglen jf. 

direktivforslaget. Fordelingsnøglen er nærmere beskrevet i kapitel 5.8.2., og beregningerne for 

eksemplet ses nedenfor i figur 22.  

1/3 del af 4.500 (1.500) allokeres efter salg: 

 Beregning Andel i % Andel i t.kr.  

Selskab A 5.000 / 40.000 = 12% 188 

Selskab B 15.000 / 40.000 = 38% 562 

Selskab C 20.000 / 40.000 = 50% 750 

Total 100% 1.500 

1/2 af 1/3 af 4.500 (750) allokeres efter lønsum: 

 Beregning Andel i % Andel i t.kr.  

Selskab A 100 / 600 =  17% 125 

Selskab B 200 / 600 = 33% 250 

Selskab C 300 / 600 = 50% 375 

Total 100% 750 

1/2 af 1/3 af 4.500 (750) allokeres efter antal ansatte: 

 Beregning Andel i % Andel i t.kr.  

Selskab A 500 / 2.750 =  18% 136 

Selskab B 750 / 2.750 = 27% 205 

Selskab C 1.500 / 2.750 =  55% 409 

Total 100% 750 

1/3 af 4.500 (1.500) allokeres efter aktiver: 

 Beregning Andel i % Andel i t.kr.  

Selskab A 100 / 600 =  17% 250 

Selskab B 200 / 600 = 33% 500 

Selskab C 300 / 600 = 50% 750 

Total 100% 1.500 

Figur nr. 22 74–Beregninger af fordelingen efter direktivforslaget.  

                                                           
74 Egen tilvirkning 
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Fordelingen af de tre faktorer jf. fordelingsnøglen er lagt sammen i figur nr. 23 nedenfor, og den 

endelige beskatningsandel fremgår for hvert land både i t.kr. og som procent af den samlede 

konsoliderede skattepligtige indkomst på t.kr. 4.500.   

Figur nr. 23 75– Resultatet af fordelingen efter direktivforslaget.  

Når fordelingen af den samlede konsoliderede skattepligtige indkomst er opgjort, skal hvert land 

beskatte den tildelte andel, med hver deres respektive nationale skattesats. Her kan man se, at den 

største andel tilfalder selskab C, som vi tidligere konkluderede, var selskabet med det største salg, 

den største aktivmasse og flest antal ansatte og lønomkostninger. 

 

6.2.2.1.2. Opgørelse efter SEL § 31 A 

Selskabernes sambeskatningsgrundlag beregnes til brug for den internationale sambeskatning, som 

kan ses i figur 24. Her beregnes landenes individuelle beskatningsgrundlag efter nettoprincippet ud 

fra selskabernes omsætning fratrukket varer forbrug og lønomkostninger.  

Beregning af beskatningsgrundlag for hvert land, med et samlet beskatningsgrundlag  

på t.kr. 4.500. 

 Beregning Andel i % Andel i t.kr.  

Selskab A 5.000 - 4.200 - 100 = 15% 700 

Selskab B 15.000 - 12.200 - 200 = 58% 2.600 

Selskab C 20.000 - 18.500 - 300 = 27% 1.200 

Total 100% 4.500 

Figur nr. 24 76– Beregningen af landenes beskatningsgrundlag ved brug af international sambeskatning. 
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Fordelingen af den konsoliderede skattepligtige indkomst på t.kr. 4.500  

ud fra direktivforslaget 

Beskatningsgrundlag Andel i % Andel i t.kr. 

Selskab A - 63+42+45+83 = 15% 700 

Selskab B - 188+83+68+167 = 34% 1.516 

Selskab C - 250+125+136+250 = 51% 2.284 

Total 100% 4.500 
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6.2.2.1.3. CCCTB forslaget vs. SEL § 31 A 

 Beskatningsandel i 

t.kr. 

Beskatningsandel i % 

Beskatningsgrundlag CCCTB International CCCTB International 

Selskab A - 63+42+45+83 = 700 700 15% 15% 

Selskab B - 188+83+68+167 = 1.516 2.600 34% 58% 

Selskab C - 250+125+136+250 = 2.284 1.200 51% 27% 

 4.500 4.500 100% 100% 

Figur nr. 25 77–Viser beskatningsandelen i henhold til direktivforslaget og international sambeskatning.   

Resultatet på eksemplet, hvor man tager udgangspunkt i 3 selskaber, i 3 forskellige lande, med en 

samlet konsolideret skattepligtig indkomst på t.kr. 4.500, kan ses på figur nr. 25.  

Ved både direktivforslaget og ved international sambeskatning er den konsoliderede skattepligtige 

indkomst på t.kr. 4.500, men er fordelt imellem landene efter to forskellige metoder. 

Ved brug af direktivforslaget får land A ret til at beskatte 15 %, land B har ret til at beskatte 34 % 

og land C har ret til at beskatte 51 %.  

Når landenes beskatningsgrundlag opgøres ved brug af international sambeskatning, har land A ret 

til at beskatte 15 %, land B 58 % og land C 27 %.  

Land A vil derfor ikke blive påvirket, hvis koncernen benytter direktivforslaget frem for brugen af 

international sambeskatning.  

Omvendt er der en stor forskel på land B og land C’s mulighed for at beskatte. Land B har, ved 

international sambeskatning, mulighed for at beskatte 58 % af den samlede konsoliderede 

skattepligtige indkomst. Hvis koncernen vælger at benytte direktivforslaget, vil land B’s andel falde 

til 34 %. Der er altså et fald på 24 % point. Land C’s andel vil derimod stige fra 27 % til 51 %, altså 

en stigning på 24 % point.  

Eksemplet giver derfor et godt billede af, hvor stor en konsekvens direktivforslaget kan have for de 

involverede medlemsstater. Det må antages, at medlemsland B, som havde mulighed for at beskatte 

en større andel af selskabets skattepligtige indkomst ved international sambeskatning end ved 

opgørelsen efter direktivforslaget, vil være imod fordelingsnøglen, som fremgår af direktivforslaget. 

Dette skyldes, at medlemslandet ikke vil modtage samme mængde skat efter direktivforslaget, som 

de ville ved international sambeskatning.   

                                                           
77 Egen tilvirkning 



 
 
 

S i d e  97 | 123 

 

Det bekræfter endvidere antagelsen, som tidligere nævnt, at det vil blive svært at finde frem til en 

fordelingsnøgle, som de forskellige medlemslande kan blive enige om. 

 

6.2.3. Transfer pricing 

På nuværende tidspunkt hvor de danske regler i SEL § 31 A benyttes, gælder, som tidligere nævnt, 

en del regler for, hvordan det skal dokumenteres, at de interne transaktioner foregår på 

armslængdevilkår. Det er disse dokumentationer, som direktivforslaget har til hensigt at gøre 

unødvendige. På baggrund af dette vil nedenstående kapitel kort gennemgå de forskellige principper 

og metoder, som gælder for transfer pricing, og som i dag benyttes for at kontrollere koncerninterne 

transaktioner. 

 

6.2.3.1. Armslængdeprincippet: 

Når afhængige parter beslutter sig for at handle imellem hinanden, er det et krav, at dette sker på 

samme forhold, som hvis der havde været tale om to uafhængige. Der er her tale om 

armslængdeprincippet, som udgør en stor del af reglerne om transfer pricing. I det følgende kapitel 

vil der være en kort redegørelse af det danske princip, hvorefter OECD’s metoder kort vil blive 

forklaret. 

 

6.2.3.2. Det danske princip  

Armslængdeprincippet i det danske regelsæt, er lovfæstet i LL § 2, stk. 1; 

” ved opgørelsen af den skatte- eller udlodningspligtige indkomst anvendes priser og vilkår for 

handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med ovennævnte parter i nr. 1-6 (kontrollerede 

transaktioner) i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var 

afsluttet mellem uafhængige parter ” 

Det gælder derfor, at alle forbindelser mellem afhængige parter er omfattet af 

armslængdeprincippet. Når det skal vurderes, hvorvidt der er tale om afhængige parter jf. LL § 2, 

stk. 1, skal man kigge på begreberne ”bestemmende indflydelse” og ”koncernforbundet”. 

Armslængdeprincippet i LL § 2, stk. 1, gælder for såvel tjenesteydelser, låneforhold, overførsel af 

aktiver og immaterielle aktiver, der stilles til rådighed for hinanden. Her gælder det ikke kun de 

økonomiske forhold ved transaktionen men også alle øvrige vilkår, som har relevans for 
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beskatningen. Her kan fx nævnes forfaldstid, periodisering af renter samt retlig kvalifikation af 

transaktionen. 

Det danske armslængdeprincip jf. LL § 2, skal fortolkes i overensstemmelse med OECD’s 

modeloverenskomst. OECD har angivet en Transfer Pricing Guideline, som kan benyttes, når det 

skal vurderes, hvorvidt en transaktion mellem afhængige parter opfylder betingelsen om 

armslængdevilkår som følger af LL § 2 og OECD’s modeloverenskomst artikel 9.78  

 

6.2.3.3. OECD’s metoder 

Der findes fem forskellige transfer pricing-metoder, som kan benyttes, når armslængdepriser for 

transaktioner mellem afhængige parter skal fastsættes. De fem metoder kan deles op i to 

undergrupper; de traditionelle transaktionsbaserede metoder og transaktionsbestemte 

nettoavancemetoder.79  

Traditionelle transaktionsbaserede metoder: 

 Den frie markedsprismetode (CUP-metoden) – der sker sammenligning af transaktionens 

priser, med priser på en tilsvarende transaktion mellem uafhængige parter.80  

 Videresalgsprismetoden (resale price method) – der tages udgangspunkt i den markedspris, 

som der opnås ved videresalg af en vare, der er købt af et koncernforbundent selskab. 

Armslængdeprisen beregnes som videresalgsprisen til tredjemand, fratrukket 

bruttoavanceprocenten81.82 

 Kostpris plus avance-metoden (cost plus method) – her tages der udgangspunkt i de 

omkostninger, som den afhængige part har afholdt i forholdelse med transaktionen. 

Armslængdeprisen beregnes her ved at tage det sælgende selskabs direkte og indirekte 

produktionsomkostninger og tillægge et beløb, der svarer til bruttoavanceprocenten.83  

 

 

                                                           
78 Den juridiske vejledning C.D.11.2.1.1 
79 ”International skatteret i et dansk perspektiv” Peter Koerver Schmidt, Michael Tell og Katja Weber s. 306. 
80 ”International skatteret i et dansk perspektiv” Peter Koerver Schmidt, Michael Tell og Katja Weber s. 307. 
81 Opnås ved sammenlignelige uafhængige transaktioner. 
82 ”International skatteret i et dansk perspektiv” Peter Koerver Schmidt, Michael Tell og Katja Weber s. 308. 
83 ”International skatteret i et dansk perspektiv” Peter Koerver Schmidt, Michael Tell og Katja Weber s. 310. 
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Transaktionsbestemte nettoavancemetoder:  

 Avancefordelingsmetoden (profit split-metoden) – her sker der sammenligning af 

koncernselskabers fordeling af den samlede nettoavance ved en transaktion mellem 

afhængige parter med uafhængige parters fordeling af den samlede nettoavance ved 

sammenlignelige transaktioner.84 

 Den transaktionsbestemte nettoavancemetode (TNMM) – sammenligner nettoavancen ved 

en transaktion mellem afhængige parter med nettoavancen ved en sammenlignelig 

transaktion mellem uafhængige parter. Her sammenlignes selskaber inden for samme 

branche med en antagelse om, at disse på lang sigt vil opnå samme indtjening.85 

Alle metoderne er dog baseret på, at transaktionen mellem afhængige parter skal sammenlignes med 

tilsvarende transaktioner, der er indgået mellem uafhængige parter. Uanset hvilken metode der 

benyttes, skal alle fem sammenlignelighedsfaktorer tages i betragtning: 

 Produktets egenskaber 

 En funktions- og risikoanalyse 

 Kontraktvilkår 

 Økonomiske omstændigheder 

 Forretningsstrategier 

 

6.2.3.4. Regulering af den kontrollerede transaktion 

Hvis et selskab har haft for lave afståelsespriser eller for høje anskaffelsespriser, kan dette føre til 

en lavere skattepligtig indkomst, end hvis afståelses- og anskaffelsespriser havde været på 

armslængdevilkår. Hvis dette er tilfælde, skal der foretages en primær korrektion. Dette fremgår af 

LL § 2, stk. 1, og betyder, at den skattepligtige indkomst kan forhøjes, så den svarer til, hvad den 

skattepligtige indkomst havde været, hvis alle transaktioner havde været på armslængdevilkår.  

Når den primære korrektion er foretaget, skal der foretages en korresponderende korrektion. Den 

korresponderende korrektion skal foretages hos det selskab, som har forhøjet den skattepligtige 

                                                           
84 ”International skatteret i et dansk perspektiv” Peter Koerver Schmidt, Michael Tell og Katja Weber s. 313. 
85 ”International skatteret i et dansk perspektiv” Peter Koerver Schmidt, Michael Tell og Katja Weber s. 311. 



 
 
 

S i d e  100 | 123 

 

indkomst jf. LL § 2, stk. 6.86 Her skal den skattepligtige indkomst nedsættes svarende til den 

indkomstforhøjende korrektion.  

Foruden den primære korrektion og den korresponderende korrektion, kan der foretages en 

sekundær korrektion. Ved brug af den sekundære korrektion kan udfaldet betyde, at begge parter 

beskattes af indkomsten, som svarer til forskellen mellem den faktiske pris og armslængdeprisen. 

Ved den sekundære korrektion anser man parterne for at have handlet på armslængdevilkår, på 

trods af, at det ikke er tilfældet. På baggrund af dette anses den ene part for at have overført en 

indkomst til den anden part. Dette bunder i, at der i forbindelse med transaktionen, enten er betalt 

for lidt eller for meget i forhold til armslængdeprisen. I den sekundære korrektion er det netop 

denne indkomst, der kan beskattes.87 En sekundær korrektion kan udelukkende beskattes, såfremt 

indkomstoverførslen i sig selv er skattepligtig efter skattelovgivningens almindelige regler.88 Den 

sekundære korrektion kan dog undgås helt, såfremt den skattepligtige part forpligter sig til at betale 

i overensstemmelse med de priser og vilkår jf. LL § 2, stk. 5.  

 

6.2.3.5. Kommissionen siger 

Ifølge kommissionen vil direktivforslaget mindske de mange administrative byrder, som i dag er for 

koncerner med aktiviteter over landegrænser. Dette skyldes blandt andet, at alle de koncerninterne 

transaktioner skal elimineres i det samlede konsoliderede skattegrundlag. Der er derfor ikke behov 

for at dokumentere, at disse transaktioner opfylder armslængdepriser. Det betyder, at selskaberne i 

en koncern, principielt set, kan benytte de afregningspriser, de ønsker. Dette skyldes, at koncernens 

samlede skattegrundlag skal konsolideres og derefter fordeles efter en fordelingsnøgle og dermed 

ikke påvirkes af de koncerninterne transaktioner. Det fremgår dog af artikel 9, at koncerner skal 

anvende en konsekvent og passende dokumentation til registrering af koncerninterne transaktioner. 

Det vurderes dog, at større koncerner allerede har godt styr på registrering af koncerninterne 

transaktioner, hvorfor det ikke vurderes at medføre nye administrative byrder. På baggrund af dette 

vurderes direktivforslaget at mindske de administrative byrder. 

 

                                                           
86 ”International skatteret i et dansk perspektiv” Peter Koerver Schmidt, Michael Tell og Katja Weber s. 315. 
87 ”International skatteret i et dansk perspektiv” Peter Koerver Schmidt, Michael Tell og Katja Weber s. 317. 
88 Sekundær korrektion udgør som regel; en gave, et tilskud, et udbytte eller løn. 
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Dobbeltbeskatningsoverenskomster i EU vil blive overflødiggjort  

I tilfælde hvor skattesubjekter er aktive i mere end én stat, kan der opstå situationer, hvor flere lande 

vil beskatte skattesubjektets indkomst. Der er dermed risiko for, at der sker dobbeltbeskatning. For 

at undgå situationer med dobbeltbeskatning, er der blevet, og bliver stadig, indgået aftaler lande 

imellem. Disse aftaler omtales som dobbeltbeskatningsoverenskomster og er med til at regulere, 

hvilken stat der har beskatningsretten og hvilken stat der ikke har. På trods af de mange 

dobbeltbeskatningsoverenskomster kan der dog stadig ske dobbeltbeskatning og under-/ingen 

beskatning. Det er netop denne problemstilling, som kommissionen forsøger at komme til livs ved 

brug af direktivforslaget;  

” Størsteparten af hovedelementerne af det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag kan kun 

håndteres gennem fælles tiltag. For eksempel vil uoverensstemmelserne i den retlige kvalificering af 

enheder eller betalinger, som fører til dobbeltbeskatning eller dobbelt ikke-beskatning, blive 

udryddet i forhold mellem selskaber, som anvender de fælles selskabsskatteregler.”89 

Ifølge kommissionen, vil den eneste vej ud af dobbeltbeskatning og under-/ingen beskatning, være 

at indføre ét fælles selskabsskatteregelsæt. På den måde vil man undgå de mange forskellige 

selskabsskattesystemer, som ofte skaber uoverensstemmelser. Det fremgår derfor af 

direktivforslaget, at alle medlemslande i EU, vil blive underlagt samme selskabsskatteregelsæt. På 

den måde vil der ikke være modstridige skatteregler i EU medlemslandene, hvor der på nuværende 

tidspunkt er behov for dobbeltbeskatningsoverenskomster.  

Kommissionen mener derfor, at direktivforslaget vil overflødiggøre 

dobbeltbeskatningsoverenskomsterne mellem EU lande på selskabsskatteområdet, da alle 

medlemslande i EU vil blive underlagt samme selskabsskatteregelsæt.  

Da direktivforslaget udelukkende omfatter medlemslande i EU, kan der stadig være behov for 

dobbeltbeskatningsoverenskomster med de øvrige lande uden for EU.  

 

6.2.4. Delkonklusion 

På baggrund af ovenstående analyse, kan det konkluderes, at der er stor forskel på hvordan 

direktivforslaget og reglerne i SEL § 31 A behandler koncernens skattepligtige indkomst. Efter de 

                                                           
89 Direktivforslagets præambel 2. kapitel, 2. afsnit 
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danske regler skal udenlandske selskaber opgøre deres skattepligtige indkomst efter to forskellige 

selskabsskatteregelsæt og dermed også beskattes to gange, hvorefter de vil få creditlempelse for den 

udenlandsk betalte skat. Det vurderes derfor, at direktivforslaget er mere fordelagtigt for 

koncernmedlemmerne, da der udelukkende skal opgøres en samlet skattepligtig indkomst efter ét 

fælles regelsæt. Når koncernmedlemmernes skattepligtige indkomst er konsolideret, skal denne jf. 

direktivforslaget fordeles mellem medlemslandene efter en fordelingsnøgle. Medlemslandene kan 

derfor udelukkende beskatte den tildelte andel, og koncernmedlemmerne vil ikke blive beskattet to 

gange. Det vurderes dog, at fordelingsnøglen kan skabe stor debat mellem medlemslandene, da det 

kan konkluderes ud fra ovenstående eksempel, at fordelingen af beskatningsgrundlaget kan ændres 

markant ved brug af direktivforslaget frem for reglerne i SEL § 31 A. 

Derudover kan det konkluderes, at koncerner der benytter direktivforslaget, slipper for alt transfer 

pricing dokumentation og de mulige reguleringer i forbindelse hermed, på baggrund af 

elimineringen af de interne transaktioner. Derudover vil der ikke være behov for 

dobbeltbeskatningsoverenskomster imellem koncerner beliggende i EU, på baggrund af et fælles 

regelsæt. Direktivforslaget vil dermed udgøre en stor lettelse for koncernens administrative byrder 

og adskiller sig væsentligt fra reglerne i SEL § 31 A.   

 

6.3. Komparativ analyse af behandling af underskud efter SEL § 31 A og CCCTB forslaget 

Der foretages en komparativ analyse af SEL § 31 A og direktivforslagets behandling af underskud, 

da vi ønsker at finde ud af om underskud behandles ens. Dette foretages for senere at kunne besvare 

underspørgsmålet i problemformuleringen. Afsnittet er delt op i tre underafsnit, for at give et bedre 

overblik over, hvordan underskuddet behandles i de forskellige faser. Kapitlets underafsnit er delt 

op i; underskud ved indtræden, underskud ved udtræden og udnyttelse af underskud i skatteåret. 

 

6.3.1. Underskud ved indtræden 

Koncerner med underskudsgivende selskaber i flere EU lande har begrænset mulighed for 

underskudsudligning på tværs af landene efter de nuværende danske sambeskatningsregler. 

Udenlandske underskud kan udnyttes i danske selskaber efter SEL § 31 A, som nævnt i kapitel 

4.10.1. Underskud i udenlandske selskaber, som er opstået inden sambeskatningens påbegyndelse, 

kan dog ikke fremføres efter SEL § 31 A, stk. 2, 1. punkt. Hvis de udenlandske selskaber stadig har 

ret til at fremføre underskuddet, jf. gældende nationale regler i deres hjemland, kan dette føre til 



 
 
 

S i d e  103 | 123 

 

overbeskatning af internationale koncerner. Det fremgår af direktivforslaget artikel 15 som 

beskrevet i kapitel 5.10.1, at et skattesubjekt, der har uudnyttede underskud fra tidligere år, før det 

indtrådte i koncernen, kan modregne disse i skattesubjektets andele i senere skatteår. Fremførslen 

kan dog udelukkende ske, hvis det er tilladt efter skattesubjektets nationale skatteregler eller efter 

CCTB direktivforslaget, KOM(2016) 685. 

Da underskud, i koncerner der benytter direktivforslaget, ikke skal fordeles mellem 

koncernmedlemmerne, men blot modregnes i den samlede konsoliderede skattepligtige indkomst, 

vurderes direktivforslaget at have en lettere tilgang til udnyttelse af underskud på tværs af landene, 

end ved brug af de danske regler i SEL § 31 A. 

Jf. direktivforslagets artikel 23, skal uudnyttede underskud, som er opstået i et selskab eller fast 

driftssted i en koncern, inden indtræden i en anden koncern, allokeres til de udtrædende 

koncernmedlemmer fra den tidligere koncern.  Dette gælder, såfremt de tilsammen overstiger 20 % 

af koncernens samlede to faktorer, som beskrevet i kapitel 5.10.2.  

På baggrund heraf kan det dermed konkluderes, at underskud ikke forsvinder ved indtræden, men at 

det skal anvendes i selskabets egen andel, i lighed med SEL § 31 A. Der gælder dog undtagelsen 

vedrørende udenlandske selskaber i SEL § 31 A. 

På baggrund af ovenstående analyse kan det konkluderes, at direktivforslagets behandling af 

underskud fra tidligere år, inden indtræden i en koncern, er anderledes i forhold til det der er 

gældende i SEL § 31 A. På baggrund heraf, vil det med direktivforslaget blive muligt at udnytte 

underskud, opstået inden sambeskatningen, med forbehold for de nationale skatteregler i det 

pågældende land, som beskrevet ovenfor.  

Direktivforslaget vil dermed være mere fordelagtigt for koncerner, da der vil være tale om en reel 

lempelse af skatten, da underskud fra tidligere år ikke går tabt. 

 

6.3.2. Behandling af underskud ved udtræden 

Ved udtræden eller ophør af internationalsambeskatning jf. SEL § 31 A, sker der fuld eller ordinær 

genbeskatning, som beskrevet i kapitel 4.11. Uudnyttede underskud fra udenlandske selskaber vil 

ikke kunne udnyttes i senere indkomstår jf. SEL § 31 A, stk. 2, 3. pkt., ved udtræden af 

international sambeskatning.  

Når skattesubjekter derimod udtræder af en koncern, der benytter direktivforslaget, vil det 

uudnyttede underskud blive fordelt i følgende tilfælde. Underskuddet fordeles til de udtrædende 
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koncernmedlemmer, i de tilfælde hvor skattesubjekternes to faktorer tilsammen overstiger 20 % af 

koncernens samlede to faktorer, som beskrevet i kapitel 5.10.2. Det gælder dog jf. artikel 21 i 

direktivet, at hvis ét enkelt skattesubjekt udtræder af koncernen, vil der ikke blive fordelt underskud 

til det udtrædende skattesubjekt. 

Jf. artikel 16, ophører koncernens skatteår, når koncernen opløses. Det konsoliderede 

skattegrundlag og eventuelle uudnyttede underskud i koncernen allokeres til hvert enkelt 

koncernmedlem i henhold til fordelingsnøglen og dens tre forskellige faktorer, som er beskrevet i 

kapitel 5.10.2, ved skatteårets ophør. 

Hvis bindingsperioden derimod brydes i den internationale sambeskatning, vil der ske fuld 

genbeskatning, som beskrevet i kapitel 4.10.2. Underskuddene går tabt for udenlandske selskaber 

ved udtræden af den internationale sambeskatning. 

På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at direktivforslaget vil være mere lempeligt for en 

koncern, som udtræder eller afbryder direktivforslaget end reglerne i SEL § 31 A. Dette skyldes at 

der ikke foretages ordinær eller fuld genbeskatning af de selskaber, som har anvendt de øvrige 

selskabers underskud i tidligere indkomstår, ved en afbrydelse, eller hvis direktivforslaget ikke 

genvælges. Direktivforslaget er ligeledes mere fordelagtigt for udenlandske selskaber end SEL § 31 

A, når der skal fremføres uudnyttede underskud fra perioder inden de benyttede direktivforslaget, 

idet de kan udnytte underskuddene kan benyttes i senere indkomstår og der ikke går tabt.   

 

6.3.3. Underskud i skatteåret 

Jf. artikel 7, stk. 2, som beskrevet i kapitel 5.10.3., skal et negativt skattegrundlag fremføres og 

modregnes i det efterfølgende år, såfremt koncernen har en positiv konsolideret skatteindkomst. 

Underskud for skatteåret anvendes derfor ikke i skatteåret, hvor det er opstået, men i efterfølgende 

indkomstår hvor den konsoliderede skatteindkomst er positiv.  

Som det ses af figur nr. 20 i kapitel 5.10.3., lægges underskuddet sammen i koncernen og anvendes 

uafhængigt i senere års positive konsoliderede skattepligtige indkomst. 

Jf. SEL § 31, stk. 2, er der en helt særlig rækkefølge for fremførsel af underskud som illustreret og 

forklaret i kapitel 4.10.1.1. samt i illustrationen i figur nr. 6. 

Jf. SEL § 31, stk. 2, 3. punkt, fordeles årets underskud ved en negativ sambeskatningsindkomst, 

mellem de underskudsgivende selskaber og fremføres hos det eller de pågældende selskaber til 
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modregning for efterfølgende indkomstår. Årets underskud fordeles derfor jf. SEL § 31, stk. 2, 3. 

punkt, forholdsmæssigt mellem selskaberne i indeværende skatteår, hvorimod det konsoliderede 

indkomstgrundlag vurderes samlet, og et eventuelt konsolideret underskud fremføres til senere år, 

hvor koncernen har en positiv konsolideret indkomst.    

 
Land Selskab År 1  År 2 År 3 

Indkomst efter 
udnyttelse  

Land A (DK) 
Selskab 
A -100 -50 300 200 

Land B (DK) 
Selskab 
B 20 10 -20 -20 

Land C (udland) 
Selskab 
C -50 -20 60 10 

Konsolideret skattepligtig 
indkomst    -60 340 190 

Underskud fra tidligere år     0   -60 

Konsolideret skattepligtig 
indkomst     0   130 

Underskud til modregning 
næste år     -60   0 

Total underskud      -60   0 
Figur nr. 2090 

Fremførsel af 

underskud   
Selskab 
A 

Selskab 
B 

Selskab 
C 

Indkomst før fremførsel af underskud 300 -20 60 

Særunderskud fra tidligere år modregnes -100 0 0 

Indkomst herefter   200 -20 60 

Egne sambeskatningsunderskud fra tidligere år -42,86 0 -17,14 

Indkomst herefter   157,14 -20 42,86 

Fordeling af årets underskud -15,71 20 -4,29 

Indkomst herefter   141,43 0,00 38,57 

Andres sambeskatningsunderskud 0,00 0,00 0,00 

Indkomst efter fremførsel af underskud 141,43 0,00 38,57 
Figur nr. 691 

Ser man på forskellen mellem figurerne nr. 20 og nr. 6, er et vigtigt element, at underskud fra et 

udenlandsk selskab inden indtræden, ikke kan fremføres i senere positive indkomster, ved en 

international sambeskatning jf. SEL § 31 A, stk. 2, 1. punkt. Forskellen på de to figurer er derfor, at 

                                                           
90 Se forklaring af figur nr. 20 på s. 82 
91 Se forklaring af figur nr. 6 på s. 45 
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Selskab C ikke kan udnytte særunderskud jf. SEL § 31 A, til forskel fra direktivforslaget hvor 

Selskab C godt kan fremføre særunderskud fra tidligere år. 

Man kan dermed se på figur nr. 20, at den skattepligtige indkomst efter underskudsudnyttelsen er 

lavere ved brug af direktivforslaget, da det her er muligt at udnytte særunderskud fra tidligere år fra 

udenlandske selskaber. Det vil sige, at særunderskuddet på kr. -50 fra år 1 i selskab C går tabt jf. 

SEL, hvorimod det kan benyttes i senere overskud jf. direktivforslaget.   

På baggrund af de to figurer kan det konkluderes, at direktivforslaget er mere fordelagtigt at 

anvende ud fra en skattemæssig betragtning, da den skattepligtige indkomst er lavere ved brug af 

direktivforslaget, da man har mulighed for at benytte særunderskud fra udenlandske selskaber. 

Det kan ud fra ovenstående konkluderes, at selskaber omfattet af direktivforslaget, anses som én 

konsolideret skatteenhed, i modsat til SEL § 31 A, som behandler hvert selskab isoleret set, og først 

ved skattebetalingen ser koncernen som ét skattesubjekt. Direktivforslaget vurderes derfor at være 

lettere at tilgå, idet underskuddet ses samlet og ikke som i SEL § 31 A, hvor koncernen skal holde 

styr på hvert enkelt selskabs underskud. 

 

6.3.4. Delkonklusion 

På baggrund af ovenstående analyse, er den generelle behandling af underskud ved ophør eller 

udtræden af sambeskatningen i direktivforslaget er meget forskellig fra de internationale 

sambeskatningsregler. Efter reglerne i SEL § 31 A, kan der ved ophør ske ordinær genbeskatning 

eller fuld genbeskatning af selskaberne. Derudover vil alle underskud i udenlandske selskaber gå 

tabt. Dette er modsat direktivforslaget, som går ind og vurdere den enkelte begivenhed ved 

udtræden og i nogle tilfælde fordeler underskuddet efter direktivets regler. 

Behandling af indeværende års underskud er ligeledes forskellig fra de danske 

sambeskatningsregler. Jf. SEL § 31, stk. 2, 3. punkt, fordeles underskuddet mellem selskaberne i 

indeværende skatteår modsat direktivforslaget, som fremfører underskuddene til året efter og lægger 

dem i en samlet pulje. Herefter modregnes de i efterfølgende års positive konsoliderede 

skattepligtige indkomst. Dette afviger derfor fra SEL § 31 A, hvor underskuddet forbliver i det 

selskab hvor det er opstået og modregnes i senere års egne overskud eller andre selskabers 

overskud. 
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På baggrund af ovenstående vurderes det at være mest fordelagtigt at anvende direktivforslaget, da 

underskuddet konsolideres på koncernniveau, hvilket må antages at være lettere og mere 

overskueligt for koncernen som ligeledes illustreret i figur 20, i kapitel 5.10.3. Der vil endvidere 

ikke være underskud, der går tabt. Det skal dog her nævnes, at hvis selskaberne er 

koncernforbundne med selskaber, som er beliggende i lande, der ikke er medlem af EU, kan disse 

ikke indgå i sambeskatningen og eventuelle underskud kan dermed ikke udnyttes.  

 

6.4. Komparativ analyse af Ind- og udtræden af en koncern efter SEL § 31 A og CCCTB 

forslaget  

Når selskaber tilsammen udgør en koncern, vil der være situationer hvor koncernen bliver enten 

større eller mindre, i forbindelse med køb og salg af skattesubjekter. Derudover vil der opstå 

situationer, hvor koncerner indtræder eller udtræder af reglerne i SEL § 31 A og direktivforslaget. 

Ind- og udtræden vurderes derfor for at være en stor del af en skatteområdet for selskaber og 

koncerner. Vi vil i dette kapitel gennemgå hvilke forskelle der er på direktivforslaget og reglerne i 

SEL § 31 A, i forhold til ind- og udtræden af en koncern og benyttelsen af de to regelsæt. Dette 

udføres til brug for senere at besvare afhandlingens problemformulering. 

 

6.4.1. Bindingsperiode 

Når en koncern vælger at benytte sig at international sambeskatning, vil bindingsperioden påhvile 

selskabets ultimative moderselskab. Dette betyder, at bindingsperioden for en koncern ikke vil blive 

påvirket i forbindelse med køb og salg af datterselskaber jf. SEL § 31 A, stk. 3, 5. pkt.  

Bindingsperioden for en koncern, der har valgt at benytte direktivforslaget, vil ligeledes ikke blive 

påvirket i forbindelse med køb og salg af datterselskaber. Koncernens bindingsperiode vil dermed 

bistå så længe, koncernen opfylder betingelserne i artikel 2, stk. 1.92  

Hvis der sker fusion mellem to selskaber, der begge udgør det ultimative moderselskab i hver deres 

koncern, vil bindingsperioden i SEL § 31 A, ikke automatisk fortsætte. Bindingsperioden vil 

udelukkende fortsætte, såfremt den koncern, der har den størst konsoliderede egenkapital, har valgt 

at benytte international sambeskatning. Hvis det ikke er tilfældet, vil bindingsperioden blive 

afbrudt, og der skal ske fuld genbeskatning jf. § 31 A, stk. 3, 12. pkt. Det gælder derudover, at hvis 

                                                           
92 Betingelserne er forklaret nærmere i afsnit 5.3. 
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et moderselskab i en koncern bliver opkøbt af en anden koncern, vil bindingsperioden ligeledes 

anses for at være afbrudt jf. SEL § 31 A, stk. 3, 8. pkt., og der skal ske fuld genbeskatning. Hvis det 

nye ultimative moderselskab vælger at benytte reglerne om international sambeskatning, vil den 

gamle koncern indgå i den nye bindingsperiode, og koncernen undgår dermed den fulde 

genbeskatning.  

Det fremgår ikke direkte af direktivforslaget fra 2016, hvad der vil ske i de to situationer. Det 

antages dog ud fra artikel 2, stk. 1, at der ved fusion eller opkøb af det ultimative moderselskab ikke 

vil ske afbrydelse af bindingsperioden, såfremt betingelserne jf. artikel 2 stadig overholdes. I 

direktivforslaget fra 2011, fremgår det ligeledes af artikel 105, stk. 2, at koncernen fortsætter i den 

udvidede koncern med at anvende reglerne, indtil datoen for udløbet af koncernens bindingsperiode. 

Det ser derfor ud til, at direktivforslaget også her, adskiller sig væsentligt fra de danske regler om 

international sambeskatning. Det vurderes derfor, at direktivforslaget ligeledes her, er mere 

fordelagtigt, da der her ikke sker genbeskatning i forbindelse med virksomhedsomstruktureringer 

der påvirker administrationsselskabet. 

 

6.4.2. Indgangsværdier på aktiver og passiver 

Når et selskab indtræder i en koncern, som benytter direktivforslaget, skal alle selskabets aktiver og 

passiver ansættes til den værdi, som de havde efter nationale skatteregler, før skattesubjektet 

indtrådte i koncernen.93 Hvis et selskab derimod indtræder i en koncern, som benytter reglerne i 

SEL § 31 A, er det andre indgangsværdier, der skal benyttes. Som hovedregel skal de aktiver og 

passiver, som ikke allerede var omfattet af dansk beskatning, anses for anskaffet på det faktiske 

anskaffelsestidspunkt, til handelsværdien ved begyndelsen af første skatteår under sambeskatningen 

jf. SEL § 31 A, stk. 7. Som en undtagelse til hovedreglen skal afskrivningsberettigede aktiver dog 

indregnes til den faktiske erhvervelsessum og anses for erhvervet på det faktiske 

anskaffelsestidspunkt jf. SEL § 31 A, stk. 8. Afskrivningsberettigede aktiver anses for at være 

afskrevet maksimalt efter de danske regler indtil begyndelsen af første indkomstår under 

sambeskatningen. Det fremgår dog, at hvis handelsværdien ved begyndelsen af det første 

indkomstår under sambeskatningen er mindre end anskaffelsessummen fratrukket maksimale 

afskrivninger, skal handelsværdien ved indtræden benyttes.   

Det gælder endvidere, at hvis et udenlandsk selskab har et internt oparbejdet immaterielt 

                                                           
93 CCTB direktivet, KOM(2016) 685 artikel 43 
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anlægsaktiv, skal der ikke fastsættes en ny anskaffelsessum jf. SEL § 31 A, stk. 7, 3. pkt. Denne 

undtagelse er til for at forhindre, at koncerner kan opskrive internt oparbejdede aktiver til en kunstig 

høj værdi.  

På baggrund af ovenstående vurderes proceduren for værdiansættelse af indgangsværdier på et 

skattesubjekts aktiver og passiver efter direktivforslaget for at være forskellig i forhold til reglerne i 

SEL § 31 A. Proceduren i direktivforslaget vurderes mere simplificeret i forhold til proceduren i 

SEL § 31 A. Ved direktivforslaget gælder den samme regel ved aktivets indgangsværdi, omend der 

er tale om afskrivningsberettigede eller ikke-afskrivningsberettigede aktiver, hvilket ikke er 

gældende ved international sambeskatning. Om direktivforslaget på dette område, er mere 

fordelagtigt for koncerner end reglerne i SEL § 31 A, er umiddelbart svært at svare på. Det må 

antages at være meget individuelt og kan variere fra koncern til koncern. 

 

6.4.3. Genvundne afskrivninger 

Det fremgår af SEL § 31 A, stk. 9, at genvundne afskrivninger, der er afskrevet før skattesubjektet 

indtrådte i koncernen, højst kan udgøre det beløb, hvormed summen af afskrivninger efter 

indtræden overstiger det faktiske værditab efter indtræden i sambeskatningen jf. SEL § 31 A, stk. 9. 

Det betyder, at hvis det faktiske værditab for et aktiv efter indtræden er på t.kr. 3, men der er 

afskrevet med t.kr. 5 efter indtræden, kan de genvundne afskrivninger højst udgøre t.kr. 2. Dette 

gælder også, selvom der var afskrevet med t.kr. 10 inden indtræden i sambeskatningen.  

Det fremgår ikke af direktivforslaget, hvordan direktivet ønsker, at skattesubjekter skal behandle 

genvundne afskrivninger i forbindelse med afhændelse af aktiver. Det er derfor uvist, hvorvidt der 

er en forskel mellem direktivforslaget og reglerne om international sambeskatning på dette område.  

 

6.4.4. Salg af aktiver 

Hvis et skattesubjekt sælger et aktiv, inden der er gået 5 år fra indtræden i en koncern, der benytter 

direktivforslaget, skal skattesubjektets tildelte andel94 justeres. Dette gælder, hvis skattesubjektet var 

den økonomiske ejer af aktivet, inden det trådte ind i koncernen. Hvis der er tale om et ikke-

afskrivningsberettiget anlægsaktiv, skal andelen justeres med provenuet fratrukket kostprisen. Ved 

salg af et afskrivningsberettiget aktiv, skal andelen justeres med provenuet fratrukket den 

                                                           
94 Den tildelte andel er beskrevet nærmere i afsnit 5.8.2. 
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skattemæssige værdi af anlægsaktivet. Der skal ligeledes ske justering ved finansielle aktiver. 95  

I de danske regler i SEL § 31 A om international sambeskatning beskattes skattesubjekterne ikke af 

en tildelt andel, men beskattes af skattesubjektets skattepligtige resultat. Justeringen af 

skattesubjektets andel ved direktivforslaget gør, at det udelukkende er skattesubjektet selv, der 

bliver beskattet af provenuet, eller får fradrag for tabet, og altså ikke hele koncernen. På den måde 

minder de to regelsæt om hinanden, når det gælder beskatning af provenuet i forbindelse med salg 

af materielle og finansielle anlægsaktiver. Dette er dog udelukkende gældende, hvis skattesubjektet 

ejede aktivet inden indtræden i koncernen, og hvis aktivet afhændes inden fem år efter indtræden.  

Hvis der omvendt er gået seks år efter indtræden, vil et salg efter direktivforslaget skulle medregnes 

i koncernens samlede konsoliderede skattepligtige indkomst og dermed afviger det fra de danske 

regler i SEL § 31 A.   

Når et aktiv sælges efter SEL § 31 A, kan den fortjeneste, der ville være i forhold til den faktiske 

anskaffelsessum, højst medregnes med et beløb, som svarer til forskellen mellem salgssummen og 

handelsværdien ved indtræden i sambeskatningen jf. SEL § 31 A, stk. 9, 2. pkt. Det betyder altså, at 

koncernen jf. SEL § 31 A, udelukkende bliver beskattet af de gevinster, eller får fradrag for de tab, 

som er opstået under koncernen.  

I direktivforslagets præambler står følgende skrevet;  

” En medlemsstat (ved indtræden) eller koncernen (ved udtræden) gives ret til at beskatte de 

underliggende kapitalgevinster, i det omfang disse er skabt i deres skattemæssige område” 

Dette betyder, at fortjeneste eller tab efter direktivforslaget, ligeledes kun påvirker koncernen, i det 

omfang det er opstået, imens skattesubjektet var en del af koncernen. Direktivforslagets metode for 

indregning af fortjeneste eller tab i forbindelse med salg af aktiver minder derfor om metoden, der 

fremgår i SEL § 31 A. Koncernerne bliver derfor, ved brug af begge regelsæt, udelukkende påvirket 

af fortjeneste eller tab, der er opstået efter indtræden. 

 

6.4.5 Delkonklusion 
På baggrund af ovenstående analyse af selskabers ind- og udtræden af en koncern, kan man også 

her konkludere, at direktivforslaget og reglerne i SEL § 31 A er forskellige fra hinanden.  

                                                           
95 Undtagelser til finansielle anlægsaktiver fremgår af afsnit 5.9.2.1.  
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Jf. direktivforslaget påhviler bindingsperioden det ultimative moderselskab, hvilket ligeledes er 

gældende i SEL § 31 A. Det gælder dog, at bindingsperioden i direktivforslaget ikke kan brydes i 

forbindelse med virksomhedsomstruktureringer, hvilket ikke er tilfældet i SEL § 31 A. I de danske 

regler i SEL § 31 A vil bindingsperioden nemlig brydes i situationer, hvor der fx sker opkøb af en 

anden koncern, hvor det ultimative moderselskab med den størst konsoliderede egenkapital ikke har 

valgt at benytte reglerne i SEL § 31 A. I disse situationer vil der ske fuld genbeskatning i 

forbindelse med, at bindingsperioden afbrydes. 

Jf. direktivforslaget skal aktiver og passiver optages til den værdi, de stod til, efter de nationale 

regler. Dette er meget mere simpelt end reglerne i SEL § 31 A, hvorfor direktivforslaget vil være 

administrativt mere overskueligt for koncerner.  

I forbindelse med at et koncernmedlem sælger aktiver, kort efter de er indtrådt i koncernen som 

benytter direktivforslaget, vil det udelukkende påvirke koncernmedlemmet og ikke hele koncernen. 

Direktivforslaget minder derfor om reglerne i SEL § 31 A, da det heller ikke her vil påvirke hele 

koncernen direkte.  

Det kan dermed konkluderes, at direktivforslaget er mest fordelagtigt for koncerner i forbindelse 

med ind- og udtræden af en koncern. Direktivforslaget anses for at være mere simpelt, hvorfor det 

alt andet lige også må mindske chancen for, at der opstår fejl i forbindelse med indgangsværdier på 

selskabernes aktiver og passiver, som har betydning, når fx aktiver skal sælges. 

 

6.5. Komparativ analyse af øvrige punkter efter SEL § 31 A og CCCTB forslaget 

I de ovenstående afsnit, bliver de væsentlige områder i direktivforslaget sammenlignet med de 

danske regler i SEL § 31 A. Udover disse hovedområder vil der være øvrige forhold, som ligeledes 

vil være anderledes for koncerner i EU. Det vurderes vigtigt for opgaven kort at forklare, hvad 

forskellen er for de øvrige områder, da det ligeledes vil have en betydning for koncerner i EU. 

 

6.5.1. Bindingsperiode 

Både ved international sambeskatning og ved direktivforslaget, gælder der en bindingsperiode ved 

et tilvalg af reglerne. En bindingsperiode ved brug af de to regelsæt, angiver hvor mange år 

koncernerne skal konsolidere deres skattepligtige indkomst. Regelsættene har begge en 

bindingsperiode, men som er forskellig fra hinanden.  
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Ved valg af international sambeskatning, gælder det jf. SEL § 31 A, stk. 3, 3.-5. pkt., at regelsættet 

er bindende for en ti årig periode for koncernens moderselskab. Bindingsperioden kan dog i særlige 

tilfælde afbrydes, inden der er gået ti år. Dette er nærmere beskrevet i afsnit 4.7. Når 

bindingsperioden for en koncern på ti år er udløbet, skal reglerne jf. SEL § 31 A vælges på ny, hvis 

koncernen fortsat ønsker at benytte reglerne.  

Som nævnt tidligere i opgavens kapitel 5.3., vil direktivforslaget være obligatorisk for de koncerner, 

der opfylder betingelsen jf. artikel 2, stk. 1, litra c, med en samlet omsætning på over 750 mio. 

EUR. Det gælder dog, at koncerner, der ikke længere opfylder, eller aldrig har opfyldt, denne 

betingelse, frivilligt kan vælge at benytte direktivforslaget jf. artikel 2, stk. 3. Her gælder en 

bindingsperiode på fem år jf. artikel 2, stk. 3. Når bindingsperioden på fem år er udløbet, vil 

koncernen automatisk starte en ny bindingsperiode på fem år, medmindre koncernen giver besked 

om afbrydelse jf. artikel 47, stk. 2.  

Reglerne om international sambeskatning, SEL § 31 A, er udelukkende et frivilligt regelsæt og vil 

ikke være obligatorisk for enkelte koncerner, som det gælder ved direktivforslaget.  

Bindingsperioden for sambeskatning efter de danske regler, i SEL § 31 A, er dermed dobbelt så 

lang, som bindingsperioden der gælder i direktivforslaget. Det må derfor antages, at dette forhold 

gør, at direktivforslaget må være mere fordelagtigt for koncerner end reglerne i SEL § 31 A. Dette 

kan begrundes med, at der kan ske mange ændringer i en koncern i løbet af en fem årig periode, 

som kan gøre, at international sambeskatning ikke længere vil være fordelagtigt for en koncern. 

Med en kortere bindingsperiode vil det være nemmere for koncerner at spå om fremtiden, og 

vurdere konsekvenserne af en sambeskatning, på fem år i stedet for ti år.  

Der er dog mulighed for at afbryde en sambeskatning, jf. SEL § 31 A, i løbet af hele 

bindingsperioden, hvis koncernen ikke længere ønsker at benytte sig af den internationale 

sambeskatning. Dette gør sig ikke gældende i direktivforslaget, hvor koncernen er bundet til at 

benytte reglerne, indtil bindingsperioden på de fem år er udløbet. Den eneste mulighed for, at en 

koncern kan komme ud af reglerne, inden bindingsperioden på fem år er udløbet, vil være af 

naturlige årsager, hvor koncernen ikke længere opfylder betingelserne i artikel 2, stk. 196. Dette kan 

anses for at være en ulempe ved direktivforslaget, da koncerner ikke kan komme ud af reglerne i de 

tilfælde, hvor det bedre kan betale sig ikke at benytte reglerne. 

                                                           
96 Betingelserne er forklaret nærmere i afsnit 5.3.  
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Ved international sambeskatning skal koncerner aktivt vælge reglerne for en ny ti årig periode, når 

bindingsperioden er udløbet. Omvendt gælder det ved direktivforslaget, at ved udløbet af 

bindingsperioden vil koncernen automatisk indtræde i en ny bindingsperiode på fem år, hvis ikke 

koncernen aktivt fravælger reglerne. Hvis en koncern ikke vælger en ny bindingsperiode på ti år, 

med reglerne i SEL § 31 A, vil der ske ordinær genbeskatning jf. SEL § 31 A, stk. 10.97 Hvis 

bindingsperioden derimod afbrydes før de ti år, vil der ske fuld genbeskatning af koncernen jf. SEL 

§ 31 A, stk. 11.98 Når koncerner benytter sig af direktivforslaget, vil der ikke gælde nogen form for 

genbeskatning. Det vil derfor sige, at en koncern, der benytter de danske regler om international 

sambeskatning, ikke får lempelse for skattebetalingen ved at udnytte underskud i koncernen, men 

udelukkende får kredit herfor. Omvendt gælder det for koncerner, der benytter sig af 

direktivforslaget, da der som sagt ikke sker genbeskatning i dette regelsæt. 

 

6.5.2. Selvangivelse 

Når koncerner benytter de danske regler om international sambeskatning jf. SEL § 31 A, skal de 

koncernforbundne selskaber indsende hver deres selvangivelse til de lande, hvor de er 

hjemmehørende. Derudover skal der indsendes en samlet selvangivelse med oplysninger om 

sambeskatningsindkomsten. Når koncerner benytter de danske regler i SEL § 31 A, skal 

selvangivelsen indsendes senest seks måneder efter, skatteåret er udløbet. 

Når koncerner vælger at benytte direktivforslaget, eller er underlagt dette, skal de koncernforbundne 

selskaber, udelukkende indsende én samlet selvangivelse for sambeskatningen. Herefter vil 

hovedskattemyndigheden videresende denne, til de øvrige medlemslande. Selvangivelse skal 

desuden, efter dette regelsæt, først indsendes til hovedskattemyndigheden senest ni måneder efter 

skatteårets afslutning. Direktivforslaget giver dermed koncernerne længere tid til at få udarbejdet en 

korrekt konsolideret selvangivelse, samtidig med at der udelukkende skal indsendes én 

selvangivelse, set i forhold til koncerner der benytter reglerne om international sambeskatning. Det 

er dog gældende ved begge regelsæt, at det er hovedskattesubjektets opgave at indsende den 

samlede selvangivelse for koncernen.  

 

                                                           
97 Ordinær genbeskatning er forklaret nærmere i afsnit 4.11.1.  
98 Fuld genbeskatning er korklaret nærmere i afsnit 4.11.2.  
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6.5.3. Delkonklusion 

På baggrund af ovenstående analyse af de øvrige punkter, kan man også her konkludere, at de to 

regelsæt er forskellige fra hinanden. Reglerne i SEL § 31 A, vil altid være frivillige for koncerner, 

og direktivforslaget vil være obligatorisk for koncerner med en samlet omsætning på over 750 mio. 

EUR og kan vælges frivilligt af øvrige koncerner. Koncerner, der ikke er tvunget til at benytte 

direktivforslaget, men frivilligt tilvælger regelsættet, vil være bundet for en fem årig periode. Det 

kan derfor konkluderes, at direktivforslaget er langt mere lempeligt i forhold til bindingsperioden 

end reglerne i SEL § 31 A. Dette skyldes at koncerner, der benytter reglerne i SEL § 31 A, vil være 

bundet for en ti årig periode. Det kan derudover konkluderes, at SEL § 31 A ikke giver koncerner 

kredit for skatten, ved brug af koncernmedlemmernes underskud, men alene giver en kredit, så 

længe koncernen benytter reglerne. Direktivforslaget vil dermed også her være mere fordelagtigt for 

koncerner, da der vil være tale om en reel lempelse af skatten, da der ved ophør af regelsættet ikke 

vil ske genbeskatning af udnyttede underskud. Til sidst kan det konkluderes, at direktivforslaget er 

mere enkelt end reglerne i SEL § 31 A i forbindelse med selvangivelsen, da der her udelukkende 

skal indsendes én konsolideret selvangivelse til hovedskattemyndigheden, som vil sørge for at 

distribuere denne videre til de øvrige kompetente myndigheder.   
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7. Konklusion – ændringer i sambeskatningsreglerne  

Hovedformålet med opgaven var, at belyse hvilke ændringer indførelsen af et fælles konsolideret 

skattegrundlag vil medføre set i forhold til de danske sambeskatningsregler.  

De overordnede forskelle på de danske sambeskatningsregler og det fælles konsoliderede 

skattegrundlag – direktivforslaget er, at direktivforslaget kun kan anvendes af selskaber og faste 

driftssteder i EU. Selskaber og faste driftssteder skal være beliggende i EU, for at de kan 

konsolideres. Underskud fra selskaber i tredjeverdenslande kan ikke medregnes, og der vil derfor 

være en risiko for overbeskatning for en koncern med koncernmedlemmer udenfor EU.  

Dette er en modsætning til SEL § 31 A, stk. 1., hvor international sambeskatning gælder for alle 

koncernforbundne selskaber og foreninger m.v.  

Det er et krav at direktivforslaget anvendes, af koncerner med en omsætning på mere end 750 mio. 

EUR. Dette er i modsætning til SEL § 31 A, hvor international sambeskatning er valgfrit for 

koncerner og aktivt skal vælges til. 

Kravene til et moderselskabs bestemmende indflydelse over et datterselskab er strengere i 

direktivforslaget end i SEL § 31 C. Efter direktivforslaget stilles der både krav til rådigheden over 

stemmerettigheder og krav til ejerskab af kapitalandele, for at et datterselskab kan anses for at være 

et kvalificeret datterselskab, disse krav stilles der ikke i SEL § 31 C.  

Ved at direktivet stiller strengere krav til, at et datterselskab kan anses som kvalificeret, kan det 

medføre, at en koncern efter direktivet ikke vil komme til at bestå af lige så mange 

koncernmedlemmer, som hvis man anvender SEL § 31 C, hvor kravene til bestemmende 

indflydelse vurderes at være mere lempelige. Når en koncern efter direktivforslaget risikerer ikke at 

bestå af særlig mange koncernmedlemmer, får en koncern ikke et lige så stort udbytte af direktivets 

regler, som ellers kunne være tilfældet, hvis kravene til koncerner i direktivet var mere i 

overensstemmelse med SEL § 31 C. Desuden medfører de strenge krav til hvorvidt et datterselskab 

kan anses som kvalificeret, at mange selskaber, som omfattes af SEL § 31 C, ikke vil blive anset for 

koncernmedlemmer. Disse selskaber vil derved ikke indgå i konsolideringen og vil ikke kunne 

overføre underskud til andre selskaber. 

Når koncerner er tvunget til at benytte reglerne i direktivforslaget eller har foretaget et frivilligt 

tilvalg, skal koncernen opgøre selskabernes skattepligtige indkomst radikalt anderledes end hvad 

der er tilfælde jf. reglerne i SEL §§ 31 og 31 A. Det gælder nemlig jf. direktivforslaget, at alle 

koncerninterne transaktioner skal elimineres, når beskatningsgrundlaget er opgjort. Koncernerne 
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skal derfor ikke udarbejde transfer pricing dokumentation, som er gældende i SEL § 31 

Direktivforslaget vil derfor på dette punkt mindske koncernens administrative byrder. Det kan 

ligeledes konkluderes, at de administrative byrder vil formindskes i forbindelse med selvangivelsen, 

da der udelukkende skal indsendes én selvangivelse, benytte ét skatteregelsæt, og udelukkende 

kommunikerer med én enkelt skattemyndighed. Det må derfor konkluderes, at direktivforslaget 

opfylder formålet med at mindste administrative byrder for koncerner med selskaber beliggende i 

EU. 

Koncernens omsætning skal ifølge direktivforslaget, konsolideres og fordeles efter fordelingsnøglen 

til de respektive lande. Som vist i beregningen i afsnit 6.2.2.1. kan det konkluderes, at 

medlemslandenes mulighed for at beskatte hjemmehørende selskaber, vil ændres markant i forhold 

til beskatningsmuligheden i SEL § 31 A. Dette punkt vurderes dermed som et af de punkter i 

direktivforslaget, som vil skabe stor debat og vil være en afgørende faktor for, hvorvidt 

direktivforslaget bliver vedtaget eller ej.  

Når der er underskud i en koncern, skal underskudsrækkefølgen ikke benyttes ifølge 

direktivforslaget. Som det er bevist ved beregningen i afsnit 4.8.1.1. og afsnit 5.10.3., kan det 

konkluderes at direktivforslaget udgør en nemmere proces for koncernerne, ved behandling af 

underskud, da underskud forbliver på koncernniveau til modregning i senere års positiv 

konsolideret indkomst.  

Efter de internationale sambeskatningsregler skal der ved ophør af en koncern ske ordinær 

genbeskatning eller fuld genbeskatning af selskabernes udnyttede underskud. Derudover gælder det, 

at underskud i udenlandske selskaber, går tabt ved ophør af koncernen. Omvendt gælder det jf. 

direktivforslaget, at man går ind og vurderer den enkelte begivenhed ved udtræden og ophør. I 

forbindelse med ophør af koncernen, skal uudnyttet underskud til hver en tid fordeles til de tidligere 

koncernmedlemmer. Det vurderes dermed, at direktivforslaget er mere fordelagtigt for koncernerne, 

da der ikke sker nogen form for genbeskatning, og at der ikke er underskud som går tabt.  

I direktivforslaget gælder en bindingsperiode på fem år, hvis koncerner frivilligt tilvælger reglerne, 

og i SEL § 31 A gælder en bindingsperiode på ti år. Direktivforslagets bindingsperiode kan ikke 

afbrydes, som det er muligt ved SEL § 31 A. Når man afbryder bindingsperioden på ti år i SEL § 31 

A, eller ved udløb af bindingsperiode, vil der ske genbeskatning af udnyttede underskud på tværs af 

koncernen. Da der i direktivforslaget ikke sker genbeskatning, er der tale om en reel lempelse, 

hvilket vil være positivt for koncernerne. Det kan dermed konkluderes at direktivforslaget også her, 



 
 
 

S i d e  117 | 123 

 

afviger positivt fra de danske regler i SEL § 31 A. Dette skyldes at koncernens samlede skat, i sidste 

ende vil være lavere efter direktivforslaget.  

Når et selskab indtræder i en koncern, vil reglerne i direktivforslaget være mere overskuelige for 

koncernerne, end reglerne i SEL § 31 A. Dette skyldes, at alle selskabets aktiver og passiver, altid 

skal indregnes til den værdi, som de stod til efter de nationale skatteregler, før skattesubjektet 

indtrådte i koncernen. Dette står i modsætning til reglerne i SEL § 31 A, hvor værdien vil afhænge 

af, hvilket aktiv eller passiv der er tale om. Det er dog fælles for begge regelsæt, at ved salg af 

aktiver, skal henholdsvis gevinst eller tab udelukkende medregnes på koncernniveau, hvis aktivet er 

anskaffet i koncernen, eller hvis selskabet længe har været en del af koncernen.    

Det kan derfor konkluderes, at der i direktivforslaget, CCCTB, både er tale om fordele og ulemper 

for koncerner i forhold til de danske regler i SEL § 31 A.  

Fordelene ved direktivforslaget CCCTB:  

 Der skal kun udarbejdes én selvangivelse for hele koncernen, og der skal udelukkende ske 

kommunikation med én skattemyndighed, hvilket giver færre byrder for koncernen. 

 Der skal udelukkende benyttes ét skatteregelsæt. 

 Bindingsperioden er udelukkende på fem år.  

 Ved udløb af en bindingsperiode, vil der ikke ske genbeskatning af de underskud, der er 

udnyttet på tværs af koncernen.  

 Der vil ikke være behov for dobbeltbeskatningsoverenskomster imellem lande i EU, på 

selskabsniveau, da der ikke vil være risiko for dobbeltbeskatning.  

 Der vil ikke være behov for transfer pricing dokumentation, da alle de koncerninterne 

transaktioner skal elimineres i det samlede konsoliderede skattegrundlag. 

 Underskud går ikke tabt ved en afbrydelse af direktivforslaget, med forbehold for de 

nationale skatteregler.  

 Der foretages ingen genbeskatning. 

 Udenlandske selskaber kan fremføre underskud fra tidligere indkomstår hvor selskaberne 

ikke var omfattet af direktivforslaget, med forbehold for de nationale skatteregler. 

 Når et selskab indtræder i en koncern, vil reglerne i direktivforslaget være mere  

overskuelige for koncernerne. 
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Ulemperne ved direktivforslaget CCCTB:  

 Det er ikke muligt at medtage lande uden for EU i sambeskatningen. 

 Kravene til et moderselskabs bestemmende indflydelse over et datterselskab er strengere, da 

der er krav til rådigheden over stemmerettigheder og krav til ejerskab af kapitalandele. 

 Færre selskaber vil være omfattet af reglerne end ved SEL § 31 A. 

 Direktivforslaget er tvungent for koncerner med en omsætning på over 750 mio. EUR. 

 Det kan blive vanskeligt for medlemsstaterne at acceptere en fordelingsnøgle. 

På baggrund af ovenstående, kan det konkluderes at direktivforslaget umiddelbart vil udgøre en 

fordel for koncerner med aktivitet i EU. Jf. ovenstående er der meget der skal tages med i 

betragtning, når den enkelte koncern skal til eller fravælge direktivforslaget. 

To ting der skal tages i betragtning er, at koncerner ikke kan medtage skattesubjekter uden for EU, 

så hvis koncernen har mange skattesubjekter udenfor EU, som den ønsker at være sambeskattet 

med, er direktivet ikke en fordel. En anden betragtning er at koncernerne vil blive mindre på grund 

af kravene til bestemmende indflydelse er strengere, hvilket betyder at en koncern ikke vil bestå at 

særlig mange skattesubjekter.  

Disse betragtninger udgør dermed betydelige ulemper ved direktivforslaget, og adskiller sig 

væsentligt fra de danske sambeskatningsregler. 

Det kan derfor konkluderes, at direktivforslaget medfører store ændringer, i forhold til de 

nuværende danske sambeskatningsregler. Det kan ligeledes konkluderes, at der hverken kan svares 

ja eller nej til, hvorvidt direktivforslaget vil være godt for koncernerne. Dette vil være individuelt 

for den enkelte koncern, taget deres aktivitet, selskaber m.v. i betragtning.   
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8. Perspektivering 

Som det fremgår ovenfor ved den komparative analyse af CCCTB forslaget og de internationale 

sambeskatningsregler, kan det ses at de to skatteregler er meget forskellige. I relation hertil vil det 

være interessant at se på om international sambeskatning fortsat kan tilvælges, når og hvis 

direktivforslaget vedtages. Da direktivforslaget ikke omfatter skattesubjekter der er beliggende i 

lande udenfor EU og i EU lande, som ikke har valgt at sige ja til direktivforslaget, vil 

direktivforslaget ikke opfylde hensigten med direktivforslaget, om en harmonisering af 

skattereglerne indenfor EU. Der vil på baggrund heraf, være behov for de internationale 

sambeskatningsregler, hvis koncerner skal have mulighed for at blive sambeskattet med de 

skattesubjekter, der er beliggende i lande udenfor EU og eller i lande i EU som ikke stemmer ja til 

direktivforslaget.  

I tilfælde af at direktivforslaget bliver vedtaget i alle EU lande, ville danske koncerner have 

mulighed for at benytte reglerne om en EU sambeskatning. Skattesubjekter beliggende uden for EU, 

ville som sagt ikke skulle indgå i sambeskatningen. Da alle danske selskaber vil være omfattet af 

direktivforslaget, i de koncerner der vælger at benytte direktivforslaget, vil der ikke være et dansk 

selskab øverst, som har mulighed for at tilvælge international sambeskatning. Den internationale 

sambeskatning vil på baggrund heraf, ikke kunne tilvælges af danske koncerner der vælger 

direktivforslaget. Dette betyder at danske koncerner der benytter direktivforslaget, ikke vil kunne 

blive sambeskattet med selskaber uden for EU. Dette stiller spørgsmålstegn til, hvor mange 

koncerner der frivilligt ville benytte sig af direktivforslaget, ved en samlet vedtagelse.    

Det kunne på baggrund heraf være interessant at undersøge om direktivforslaget og de danske 

sambeskatningsregler kan fungere sideløbende. Da både de internationale sambeskatningsregler og 

direktivforslaget er noget koncernen aktivt skal vælge til, (med forbehold for koncerner med en 

omsætning over 750 mio. EUR) vurderes det, at koncernen godt kan vælge mellem begge forslag 

ved en vedtagelse af direktivforslaget. Koncernens valg vil dog afhænge af hvilke fordele 

koncernen i sin helhed kan få mest muligt ud af og hvilke ulemper det vil have.  

På baggrund af ovenstående vurderes det, at der fortsat vil være behov for international 

sambeskatning, således en koncern kan vælge at blive sambeskattet med dets selskaber udenfor EU. 
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Bilag 1 

Medlemslande i EU: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   Belgien  

   Bulgarien  

   Cypern  

   Danmark  

   Estland  

   Finland  

   Frankrig  

   Grækenland  

   Irland  

   Italien  

   Kroatien  

   Letland  

   Litauen  

   Luxembourg  

   Malta  

   Nederlandene  

   Polen  

   Portugal  

   Rumænien  

   Slovakiet  

   Slovenien  

   Spanien  

   Storbritannien (Brexit, Storbritanniens udtræden af EU) 

   Sverige  

   Tjekkiet  

   Tyskland  

   Ungarn  

   Østrig  
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Bilag 2 

Omfattede selskaber mv. i henhold til SEL § 31, stk. 1.: 

 Aktie og Anpartsselskaber omfattet af SEL § 1, stk. 1 nr. 1, (Kapitalselskaber) 

 Andre selskaber, hvor ingen hæfter personligt for selskabets forpligtigelser, og hvor 

overskuddet fordeles efter deltagernes i selskabet indskudte kapital, jf. SEL § 1, stk. 1, nr. 2 

 Sparekasser og andelskasser eller sammenslutninger af disse jf. SEL § 1, stk. 1 nr. 2 a 

 Registrerede medarbejderinvesteringsselskaber jf. SEL § 1, stk. 1 nr. 2 b. 

 DSB, SEL § 1, stk. 1 nr. 2 d. 

 El- selskaber, hvorved forstås at der er aktivitet i form af produktion, transport, handel og 

levering af elektricitet, underordnet organisationsform jf. SEL § 1, stk. 1, nr. 2 e.  

 Kommuner, der driver netvirksomhed og øvrig virksomhed jf. SEL § 1, stk. 1, nr. 2 f.  

 Energinet Danmark, jf. SEL § 1, stk. 1, nr. 2 g  

 Vandforsyningsselskaber jf. SEL § 1, stk. 1, nr. 2 h  

 Naviair, jf. SEL § 1, stk. 1, nr. 2  

 Andelsforeninger, jf. SEL § 1, stk. 1, nr. 3 a.  

 Foreninger, hvis formål er at fremme medlemmernes fælles erhvervsmæssige interesser 

gennem deres deltagelse i foreningens virksomhed som aftagere, leverandører eller på anden 

lignende måde jf. SEL § 1, stk. 1, nr. 4.  

 Gensidige forsikringsforeninger jf. SEL § 1, stk. 1, nr. 5.  

 Investeringsforeninger, som omsætter investeringsbeviser for medlemmernes indskud jf. 

SEL § 1, stk. 1, nr. 5 a. 

 Fonde og foreninger som nævnt i § 216 i lov om finansiel virksomhed, Kreditforeningen af 

Kommuner i Danmark og Dansk Eksportfinansieringsfond, jf. SEL § 1, stk. 1, nr. 5 b  

 Faste driftssteder beliggende her i landet jf. SEL § 2, stk. 1, litra a faste ejendomme 

beliggende her i landet, jf. SEL § 2, stk. 1, litra b 

 Selskaber, der alene er skattepligtige til Danmark efter kulbrinteskattereglerne, jf. 

kulbrinteskattelovens § 21, stk. 4. 


