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Indledning 

Jeg har valgt emnet national sambeskatning til mit afgangsprojekt på HD Regnskab og 

økonomistyring, da emnet er meget relevant for den regnskabsmæssige verden i dag. Jeg synes, 

at emnet er spændende og mulighederne for perspektivering og løsninger er talrige.  

Sambeskatning i sin bredeste forstand betyder, at selskaber der er koncernforbundende har 

mulighed for at anvende underskud i tilknyttede selskaber, og dermed minimere 

skatteomkostningen i gældende øjeblik, hvilket selvfølgelig er attraktivt for de fleste former for 

virksomheder.  

Den fortsat tiltagende globalisering gør udvidelsen af sambeskatningsteorien endnu mere 

interessant, da international sambeskatning i stigende grad også bliver en overvejelse i danske 

selskaber i en udenlandsk koncern – eller omvendt.  

Selvom det i stigende grad er blevet en trend for danske virksomheder at flytte deres produktion til 

udlandet, og dermed flytte omkostninger til eksempelvis lavere lønninger og dermed lavere 

produktionsomkostninger der medfører højere EBIDTA, viser statistikken alligevel at det fortsat er 

en overvejende del af danske selskaber, der holder sambeskatningskredsen inden for landets 

grænser. Derfor er det interessant at kigge på, om den nationale sambeskatningsmodel er så 

attraktiv for de danske koncerner, og hvilke fordele og ulemper der er ved, at den nu er blevet 

obligatorisk. 

Generelt er reglerne for sambeskatning i Danmark blevet ændret flere gange, og flere af 

ændringerne har mødt stor kritik hos landets revisionshuse, der mener at et i forvejen komplekst- 

og fortolkningssvært regelsæt blev tydeligt besværliggjort af de ændringer staten har fremsat og 

vedtaget.  

På baggrund af ovenstående, er det min klare opfattelse, at der er et spændende perspektiv og 

område at se ind i, i forbindelse med reglerne, udviklingen samt konsekvenserne af de respektive 

ændringer i sambeskatningsregelsættet.  
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Problemformulering 

Med udgangspunkt i ovenstående, vil jeg bygge mit afgangsprojekt op omkring følgende 

problemformulering: 

Problemformuleringen lægger op til, at opgaven vil omhandle nogen overordnede spørgsmål jeg vil 

tage udgangspunkt i, i min beskrive, analyse og konklusion i opgaven: 

 Hvornår blev sambeskatning første gang indført i Danmark? 

 Hvilke begreber har haft stor betydning igennem sambeskatningens levetid, og hvilken 

betydning har de forskellige i dag? 

 Hvornår er man underlagt sambeskatning, og hvilke selskaber er omfattet? 

 Hvilke forudsætninger skal være opfyldt, for at opgøre en sambeskattet indkomst? 

 Hvad er fordelene og ulemperne ved den obligatoriske nationale sambeskatning? 

 Hvis mit afgangsprojekt var skrevet for 10 år siden, ville konklusionen så være den samme 

som i dag? 

Afgrænsning 

Afgangsprojektet vil tage udgangspunkt i ovenstående problemformulering, men vil som 

udgangspunkt beskrive teorien omkring national sambeskatning.  

I opgaven vil jeg primært beskæftige mig med udviklingen i sambeskatningsreglerne for koncerner, 

samt koncerndefinitioner. Jeg vil afgrænse mig fra at gå i dybden med den regnskabsmæssige del 

af koncernregnskaber, og kriterier for aflæggelse af koncernregnskab.  

Jeg vil undersøge betingelserne for obligatorisk national sambeskatning, og hvilke betingelser og 

krav der ligger til grund for den lovgivning om sambeskatning vi kender i dag. I mine eksempler vil 

Jeg vil gerne undersøge reglerne om sambeskatning, 

herunder udviklingen i national sambeskatning set i et 

historisk perspektiv. Med udgangspunkt i en fiktiv case 

virksomhed, vil jeg analysere fordele og ulemper ved 

sambeskatning, og perspektivere til udviklingen i reglerne 

omkring sambeskatning i de sidste 10 år. 



Side | 5  

jeg bruge organisationer der ikke kræver belysning af omstruktureringer, og afgrænser mig fra at 

belyse dette emne yderligere.  

Reglerne om likvidation og opgørelse af konkurser i en sambeskatning vil ligeledes ikke blive belyst 

i opgaven, da det ikke har relevans for dennes indhold.  

Da CFC-modellen er en del af det internationale sambeskatningsregelsæt, vil jeg også afgrænse 

mig fra at berøre dette emne, med baggrund i problemformuleringen.  

Der vil i flere af opgavens afsnit være teoretiske baggrunde det forudsættes at læser har, og derfor 

er der beskrivende teoretisk baggrund ved de afsnit, hvor jeg finder det relevant for opgavens 

udformning.  

Metode 

Opgavens formål og udgangspunkt er, at oplyse modtageren om de forskellige overvejelser der er 

gjort i forbindelse med besvarelsen af de undersøgende spørgsmål og den tidligere udformede 

problemformulering.  

Opbygning af opgaven 

Projektets struktur, fremgår af figur ét nedenfor.  

Indledningsvist vil jeg fokusere på at klarlægge det historiske perspektiv på 

sambeskatningsreglerne, og derved underbygge opgavens hovedformål, ved at danne grundlaget 

for sambeskatningsteoriens opståen.  

Figur 1, red.  

Anvendelse af teori på 
baggrund af fiktive 
casevirksomheder

Konklusion, 
perspektivering og 

besvarelse af 
problemformulering

Sambeskatningsens 
historie, perspektiver 

og teori

Hvem er underlagt 
sambeskatningsregler, 
og hvem er undtaget

Definition af 
koncernbegrebet

Gennemgang af 
national 

sambeskatning
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I denne teoretiske gennemgang, vil det blive gennemgået hvilken udvikling sambeskatningen har 

gennemgået i årene, samt hvilke historiske vendepunkter der har været, i forbindelse med 

ændringer i regelsættet herfor.  

Efterfølgende vil jeg forklare, hvornår- og hvem der er underlagt reglerne om sambeskatning, hvem 

der holdes uden for sambeskatningen og om hvilke fortolkningsmuligheder og valg der har været 

omkring dette igennem tiden. Jeg vil i den forbindelse komme ind på, hvad det har betydet at 

reglerne er som de er netop nu. Herunder vil jeg komme ind på at definere begrebet koncern, og 

hvilke retningslinjer man er underlagt og indgår i, hvis selskaber i sammenspil opfattes som en 

koncern.  

Dernæst vil jeg belyse den teoriske baggrund for national sambeskatning, og hvilke regelsæt og 

kriterier der er gældende for relevante begreber. Jeg vil i den teoretiske gennemgang anvende en 

simpel fiktiv koncern til beskrivelsen af teorien, og med udgangspunkt i dette vil jeg analysere på 

en mere kompleks fiktiv case virksomhed, hvor jeg vil tage udgangspunkt i problemstillingerne i 

forbindelse med optakten til- og opgørelse af den skattepligtige indkomst.  

Til slut vil jeg diskutere fordele og ulemper ved den obligatoriske nationale sambeskatning og dets 

begreber og betydning, og konkludere på, hvilken betydning sambeskatningen har for den givne 

koncern.  

Til sidst vil jeg perspektivere min konklusion til, om denne havde været den samme, med de regler 

der galt på området for 10 år siden.  

Indsamling af data  

Jeg vil primært anvende data fra dansk lovgivning om sambeskatning, samt hente inspiration fra 

juridiske vejledninger til udarbejdelse af opgørelser i opgaven.  

Det beskrivende niveau vil være baseret på eksisterende lovgivning og forældet lovgivning for 

sambeskatning, og jeg vil senere analysere på anvendelsen af teorien fra den beskrivende del ved 
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hjælp af en case udarbejdet af mig selv. Jeg vil til slut konkludere på fordele og ulemper ved 

sambeskatning, og perspektivere til sambeskatningsregler førhen.  

Jeg vil holde opgaven på et teoretisk plan, da dette efter min opfattelse giver den bedste forståelse 

af opgavens formål for læseren.  

Mine datakilder vil som udgangspunkt bestå af sekundære datakilder, som findes via online 

research. Grundet corona-krisen, har det besværliggjort anvendelsen af litteratur fra biblioteket, 

hvorfor online research har været den primære datakilde.  

Med online research skal forstås: 

 Lovtekster 

 Relevante domsafsigelser 

 Juridiske vejledninger 

 Artikler  

 Online bøger 

Disse m.fl.  

Som afslutning på opgaven vil jeg gennemgå den beskrevne teori ved praktiske eksempler, i 2 

cases udarbejdet af mig selv, der kommer rundt om den relevante teori.  
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Signaturforklaring – forkortelser anvendt i opgaven 

ABL Aktieavancebeskatningsloven 

ApS Anpartsselskab 

A/S Aktieselskab 

KGL Kursgevinstloven 

PSL Personskatteloven 

SEL Selskabsskatteloven 

ÅRL Årsregnskabsloven 
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Sambeskatning  

Sambeskatningens historiske vendepunkter 

Begrebet sambeskatning kan spores helt tilbage til 1903, da statsskatteloven indførte 

indkomstbeskatningen. På daværende tidspunkt var sambeskatning frivilligt, og lovgivningen om 

sambeskatning blev først indført og specificeret i 1960, da man ønskede at skabe det samme 

grundlag for koncerner uanset hvordan disse var struktureret og organiseret.  

Reglerne som vi kender dem i dag, blev først grundlæggende ændret i lov nr. 426 af 6. juni 20051, 

og af denne lovbestemmelse blev det obligatorisk at indføre sambeskatning for koncernforbundne 

danske selskaber og koncernforbundne udenlandske selskabers faste driftssteder og faste 

ejendomme i Danmark. Dette er det begreb vi som udgangspunkt kender i dag, som national 

sambeskatning.  

Inden ændringen i sambeskatningsreglerne i 2005, blev danske selskaber beskattet af deres 

opgjorte skattepligtige indkomst. Dette være sig uanset om denne var optjent indenfor- eller 

udenfor landets grænser. Denne form for beskatning er bedre kendt som globalindkomstprincippet, 

og beskrives i SEL2 § 4.  

Efter ændringen om reglerne for sambeskatning i 2005, indførte man territorialprincippet i 

selskabsskatteloven. Dette princip ændrede forholdene fra at være indtægter- og udgifter nationalt- 

1Skattestyrelsens juridiske vejledninger om selskabs-, fonds,- og foreningsbeskatning:  
https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=2084909
2 Selskabskatteloven, red.  

Begrebsdefinition: Sambeskatning 

Sambeskatning betyder i al sin forstand, at koncernforbundne virksomheder kan anvende 

underskud i datter- eller moderselskaber, til selv at betale mindre i skat på det givne 

tidspunkt.
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såvel som internationalt, til at danske selskaber ikke skal inkludere indtægter og udgifter fra faste 

driftssteder og faste ejendomme i udlandet, når deres skattepligtige indkomst opgøres.  

Ændringen i 2005 gik derfor overordnet set på, at national sambeskatning skulle blive på dansk 

territorium.  

Samtidig med indførelsen af territorialprincippet, blev der indført et globalpulje princip, der 

indebærer, at såfremt der tilvælges international sambeskatning, skal denne sambeskatningsform 

omfatte alle koncernforbundne udenlandske og nationale selskaber og faste driftssteder – altså 

blev sambeskatningsformerne nuanceret og specificeret, og delt i to tilpassede grupper.  

Efter 2005 er reglerne om sambeskatning igen blevet ændret og nuanceret af flere omgange, og 

reglerne som vi kender dem i dag, har været gældende siden 2016, i lov nr. 1557 af 13. december 

2016. Denne ændring henførte sig til reglerne om sambeskatning ved konkurs. 

Kriterier for obligatorisk sambeskatning 

Den overordnede hovedregel for at indgå i en sambeskatning lyder som følger: 

Koncernforbundne selskaber og foreninger mv. skal sambeskattes. Se SEL § 31, stk. 1. National 

sambeskatning er altså obligatorisk. 

For at et selskab, forening eller øvrig virksomhed indgår i obligatorisk national sambeskatning, skal 

en betingelse være opfyldt. Et selskab skal være blandt de listede skattesubjektiver i henholdsvis 

selskabsskatteloven og kulbrinteskatteloven:  

 SEL § 1, stk. 1, nr. 1-2b, 2d-2j, 3a-5 og 5b3

 SEL § 2, stk. 1, litra a og b 

 KULBRL § 21, stk 44

3 Retsinformation, Bekendtgørelse om selskabsskatteloven § 1 og 2: 
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1164#P1
4 Retsinformation, Bekendtgørelse om kulbrinteskatteloven § 21: 
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2011/971#P21
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De selskaber der er underlagt den obligatoriske nationale sambeskatning, er kendetegnes af 

følgende: 

 De indgår i en sambeskatningskreds – altså er koncernforbunden med øvrige selskaber og 

foreninger der også fremgår af de ovenfor nævne lovgivninger. Et selskab kan godt være 

en del af en koncern, uden at være en del af sambeskatningen, såfremt det ikke overholder 

de øvrige betingelser.  

 Koncernforbundne udenlandske selskaber med fast driftssted i Danmark, der rekvalificeres 

efter SEL § 2 A, og faste ejendomme i Danmark 

 Udenlandske selskaber med ledelsens hovedsæde i Danmark 

 Danske selskaber med ledelsens hovedsæde i udlandet 

Selskaber der holdes ude af sambeskatning 

Ligesom der er selskaber der er obligatorisk underlagt sambeskatning, er der selvfølgelig også 

selskaber der ikke indgår i sambeskatning eller holdes udenfor sambeskatningen, selvom de 

opfylder kravene i afsnittet ovenfor.  

 Selskaber hvor den bestemmende indflydelse er via koncernforbindelsen i 

Kursgevinstlovens § 4 stk. 5. Relaterer sig til finansielle virksomheder, hvorfor denne ikke er 

yderligere beskrevet.  

 Selskaber under konkursbehandling 

 Selskaber under tvangsopløsning 

 Ejendomsselskaber der beskattes efter SEL § 3 A.  

Når et selskab er under konkursbehandling, tages det ud af sambeskatningen fra det år, hvor 

konkursdekretet er afsagt, da den bestemmende indflydelse på afsigelsestidspunktet overgår fra 

moderselskabet til kurator. Når den bestemmende indflydelse overgår til kurator, opfylder 

selskabet ikke længere kravene for at være underlagt den obligatoriske sambeskatning, da denne 

ikke længere har bestemmende indflydelse fra en koncernforbindelse.  

Før i tiden har det været sådan, at et selskab under tvangsopløsning fortsat indgik i 

sambeskatningen indtil selskabet, var opløst. I forbindelse med at koncerndefinitionen blev 

nuanceret, så selskabslovgivningen og årsregnskabsloven havde den samme definition på dette, 
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har Skattestyrelsen ændret praksis, så den bestemmende indflydelse i et datterselskab mistes, når 

et selskab kommer under tvangsopløsning.  

Indtil selskabet ikke længere kan genoptages, indgår det fortsat i sambeskatningen. Når 

Erhvervsstyrelsen sender et selskab til tvangsopløsning hos skifteretten, går der 3 måneder hvor 

moderselskabet eller personer med bestemmende indflydelse kan genoptage selskabets drift. 

Derudover skal betingelserne i selskabslovens § 232 være opfyldt.  

Har selskabet indenfor de seneste 5 år været under tvangsopløsning, kan en genoptagelse ikke 

finde sted, og selskabet udtræder derfor omgående af sambeskatningen hvis dette er tilfældet.  

Udtrædelsen af sambeskatningen ved tvangsopløsning sker altså først, så snart selskabet ikke 

længere kan genoptages, da det først er på dette tidspunkt, selskabet ikke længere opfylder 

betingelserne for at indgå i den obligatoriske sambeskatning.  

Når et selskab kommer under tvangsopløsning, er det likvidator eller skifteretten der råder over 

selskabet og dermed har den bestemmende indflydelse, jf. Selskabslovens § 227 stk. 3.  

Ovenstående regler blev vedtaget, for at imødekomme justeringen af koncerndefinitionen, så 

koncerner skulle anvende den samme definition ved skatteberegningen som ved aflæggelse af 

koncernregnskabet.  

Jf. punkt 21 i IAS 27, kan en modervirksomhed nemlig miste sin bestemmende indflydelse når et 

datterselskab bliver underlagt kontrol af de offentlige myndigheder, en domstol eller lign.. Det var 

modstridende med skattelovgivningen indtil 2009, da et selskab her først udtrådte af 

sambeskatningen når selskabet var opløst. På opløsningstidspunktet har selskabet været under 

bestemmende indflydelse fra enten likvidator eller skifteretten i nogen tid, og dermed har selskabet 

jf. regnskabslovgivningen ikke opfyldt betingelserne for at indgå i sambeskatning. Dette gælder dog 

kun for selskaber under tvangsopløsning.  
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Koncerndefinition 

En koncern består af et selskab, en fond eller en forening mv., der fungerer som moderselskab, 

sammen med et eller flere datterselskaber. Moderselskabet er det selskab, der faktisk udover den 

bestemmende indflydelse over selskabet økonomiske- og driftsmæssige beslutninger.  

For at et selskab betragtes som moderselskab, skal dette have bestemmende indflydelse.  

Som hovedregel har et moderselskab bestemmende indflydelse i et datterselskab, såfremt 

moderselskaber direkte eller indirekte gennem et datterselskab ejer mere end 50% af 

stemmerettighederne i datterselskabet. Specifikationen af dette fremgår af SEL § 31 C, stk. 3.  

Til regler findes altid undtagelser, og flere undtagelser er også retsligt bevist og vedtaget ved 

domstol, men dette gælder særlige tilfælde, jeg ikke vil gå yderligere ind i, da det ikke synes at 

være relevant for opgavens udførsel.  

Udgangspunktet ovenfor bliver ydermere understøttet af en formodningsregel. Formodningsreglen 

går ud på, at et moderselskab som udgangspunkt ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne 

i et datterselskab eller indirekte igennem en dattervirksomhed, er der tale om bestemmende 

indflydelse, med mindre det modsatte klart kan bevises.  

Til bestemmende indflydelse følger der yderligere undtagelser i form af ejeraftaler, vetoret og 

lignende. Disse er ikke beskrevet yderligere i opgaven, da disse ikke tillægges særlig betydning i 

relation til opgavens indhold.  

Begrebsdefinition: Koncern 

En koncern betyder i bund og grund at et selskab har bestemmende indflydelse på et andet 

selskab og dermed er de koncernforbundne. En koncern består af et moderselskab og 

mindst ét datterselskab. En koncernforbindelse defineres ud fra, at såfremt mindst to 

selskaber er koncernforbundne i løbet af et indkomstår, tilhører de samme koncern, jf. SEL § 

31, stk. 1, 2. pkt, og SEK § 31 C. 
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National sambeskatning 

I de foregående afsnit har jeg behandlet teorien omkring, hvad sambeskatning er og begrebets 

udvikling gennem tiden, hvem der er underlagt obligatorisk sambeskatning, hvem der er undtaget 

fra sambeskatning og hvorfor, samt bestemt definitionen på en koncern.  

I det næste afsnit vil jeg praktisk gennemgå en fiktiv koncern, med udgangspunkt i anvendelse af 

ovenstående teori. Jeg vil anvende eksempler der vil gentage dele af den anvendte teori, som 

beskrivende del af eksemplet, og herefter anvende teorien set i forhold til hvordan det vil se ud i 

praksis.  

Inden selve regnskabsdelen med opgørelse af den skattepligtige indkomst i sambeskatningen 

udarbejdes, skal vi gennemgå strukturen i organisationen for at identificere om der er selskaber 

der skal sambeskattes.  

Der tages i de kommende afsnit udgangspunkt i følgende virksomhedsorganisation: 

Figur 2, red. 

Holding 
selskab A/S

Driftselskab 
A/S

Datter 2 
ApS

Datter 3 
ApS

Datter 1 
ApS

Datter Ltd.
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Fastsættelse af moderselskab og sambeskatningskreds 

I figuren som den fremstår ovenfor, kan det ved første øjekast ikke ses, om det er selskaber der 

indgår i en sambeskatningskreds. Som udgangspunkt er det første der skal kigges på, om de 

selskabsformer der er repræsenteret, er selskabsformer der indgår i den obligatoriske 

sambeskatning, som beskrevet tidligere, der fremgår af hhv. SEL § 1, stk. 1, nr. 1-2b, 2d-2j, 3a-5 og 

5b, SEL § 2, stk. 1, litra a og b eller KULBRL § 21, stk 4.  

Det fremgår af oversigten, at alle selskaber er enten A/S eller ApS, hvorfor de som udgangspunkt 

er underlagt den obligatoriske nationale sambeskatning.  

For at konkludere om det er alle selskaberne, der skal inkluderes i sambeskatningskredsen, er 

næste punkt på dagsordenen at finde ud af om der er et eller flere selskaber, hvis bestemmende 

indflydelse ikke haves af et øvrigt selskab i koncernen, og dermed ikke indgår i 

koncernforbindelsen og sambeskatningskredsen.  

Ejerskabet for selskaberne er fordelt som følger:  

Holding selskab A/S ejes 100% af person 1, der samtidig har 100% af stemmerettighederne.  

Datter 1 ApS ejes 65% af Holding selskab A/S, der samtidig har 49% af stemmerettighederne.  

Datter Ltd. ejes 100% af Holding selskab A/S, der samtidig har 100% af stemmerettighederne. 

Driftsselskab A/S ejes 100% af Holding selskab A/S, der samtidig har mindst 51% af 

stemmerettighederne.  

Datter 2 ApS ejes 100% af Holding selskab A/S, der samtidig har mindst 51% af 

stemmerettighederne. 

Datter 3 ApS ejes 100% af Holding selskab A/S, der samtidig har mindst 51% af 

stemmerettighederne.  

Som det fremgår af afsnittet om koncernforbindelser tidligere i opgaven, er den bestemmende 

indflydelse altså ikke nødvendigvis styret af ejerskabet i de respektive selskaber. Den 



Side | 16  

bestemmende indflydelse bliver som udgangspunkt styret af stemmerettighederne, medmindre

andet fremgår af særskilte aftaler, med de øvrige indflydelseshavende.  

Datter 1 ApS ejes 65% af Holding selskab A/S, men selskabet har altså kun 49% af 

stemmerettighederne, hvorfor selskabet altså ikke har bestemmende indflydelse, og derfor indgår 

dette selskab altså ikke i sambeskatningskredsen.  

Datter Ltd. ejes 100% af Holding selskab A/S, men selskabet er et britisk selskab, drives særskilt i 

Storbritannien, og har hverken dansk driftssted eller fast ejendom i Danmark, hvorfor denne også 

skal holdes uden for sambeskatningen jf. SEL § 31 A, stk. 14. Her henvises der til 

Skatteministerens svar til FSR vedr. lov nr. 426 af 6. juni 20055, der udenlandsk registrerede 

selskaber ikke indgår i koncernen og sambeskatningskredsen.  

På baggrund af ovenstående, er sambeskatningskredsen derfor som følger: 

Figur 3, red.  

5

https://www.ft.dk/samling/20051/almdel/sau/bilag/74/234589/index.htm?/samling/20051/almdel/sau/bilag/74/234
589/index.htm
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Moderselskabet er ud fra ovenstående ejerskabsfordelinger, Holding selskab A/S, da dette selskab 

har den øverste bestemmende indflydelse på de øvrige selskaber i koncernen.  

Administrationsselskab 

Som tidligere gennemgået er der i Danmark krav om obligatorisk national sambeskatning, såfremt 

der foreligger en koncernforbindelse.  

I sidste afsnit gennemgik vi den fiktive organisation, og konstaterede, at mindst 2 selskaber – i dette 

tilfælde 4 selskaber – opfylder kravene for koncernforbindelse, hvorfor disse 4 indgår i 

sambeskatningskredsen. Vi fik ligeledes identificeret moderselskabet.  

Det næste punkt, er valg af administrationsselskab, der er et yderligere krav jf. SEL § 31, stk. 4. 

Begrebet ”administrationsselskab” blev indført i 2005, i forbindelse med ændringerne af 

selskabsskatteloven. Før ændringen i 2005 var det moderselskabet der afregnede skatter, renter 

mv. til SKAT, men da moderselskabet også kan være underlagt de foranstaltninger der gør, at det 

ikke indgår i sambeskatningskredsen, indførte man nu at der skulle vælges et 

administrationsselskab til formålet. Administrationsselskabet fungerer som 

sambeskatningskredsens administrator, og har særlige forpligtelser de øvrige selskaber i kredsen 

ikke har.  

Valg af administrationsselskab 

Langt de fleste koncerner i Danmark, består af et driftsselskab – datterselskabet – og et Holding 

selskab, moderselskabet. I denne konstruktion, vil det typisk være Holding selskabet der vil blive 

udpeget som administrationsselskab, jf. SEL § 31, stk. 6.  

Hvis moderselskabet ligger i udlandet, og ikke indgår i den obligatoriske nationale sambeskatning, 

og selskabet i et tilfælde ikke har valgt den frivillige internationale sambeskatning vi vender tilbage 

til, senere i opgaven, vil det så selskabet frit for, hvilket af datterselskaberne / søsterselskaberne, 
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der bliver valgt til administrationsselskab. Dette kan også variere fra år til år, så længe man opfylder 

kravene og betingelserne for oplysningerne om ændring af administrationsselskab.  

Ovenstående kan også opstå, selvom alle selskaber er registrerede danske selskaber. Hvis 

moderselskabet eksempelvis er en fond, eller et øvrigt selskab der ikke fremgår af SEL § 1, stk. 1, 

nr. 1-2b, 2d-2j, 3a-5 og 5b, SEL § 2, stk. 1, litra a og b eller KULBRL § 21, stk 4, så indgår denne 

ikke i den obligatoriske nationale sambeskatning, dermed heller ikke sambeskatningskredsen, og 

kan derfor ikke vælges til administrationsselskab.  

Ændringer i sambeskatningen, skal efter de nye regler, foretages senest en måned efter at 

ændringerne er opstået eller vedtaget.  

I vores anvendte eksempel, hvor nedenstående sambeskatningskreds så således ud: 

Figur 4, red. 

Der er ikke så mange ben i at vælge, at Holding selskab A/S skal være administrationsselskab.  
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selskab A/S

Driftselskab 
A/S

Datter 2 
ApS
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Datter 1 
ApS

Datter Ltd.
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Administrationsselskabets opgaver efter udvælgelsen 

Når administrationsselskabet er valgt i sambeskatningskredsen, og denne ændring er registreret 

hos SKAT, har selskabet påtaget sig nogen forpligtelser og opgaver, som de øvrige selskaber ikke 

har. Disse forpligtelser lyder på afregning af frivillige aconto skatter, der afregnes 2 gange årligt til 

SKAT - d. 20. marts og d. 20. november. Herudover er det administrationsselskabets pligt at 

afregne selskabsskatten for alle selskaberne i sambeskatningskredsen, samt tillæg og renter. 

Såfremt sambeskatningskredsen skal have penge tilbage i skat, hvis denne har indbetalt for meget 

i frivillige aconto skatter, tilfalder disse tilbagebetalinger også administrationsselskabet.  

Disse forpligtelser følger administrationsselskabet, så skulle det hænde at et nyt 

administrationsselskab bliver valgt af koncernen, overtager det nye selskab ovenstående 

forpligtelser, herunder også forpligtelser der er indberettet til SKAT, inden selskabet blev valgt til 

administrationsselskab. Dog skal det nye selskab godtgøres for dette af det gamle 

administrationsselskab. 

Der er 3 hovedpunkter jf. sambeskatningsbekendtgørelsen §§ 5-7, der specificerer 

administrationsselskabets forpligtelser: 

- § 5 – Ved ind- og udtræden af koncernen, skal de give meddelelse herom, samt hvilken periode 

der skal medtages i sambeskatningen.  

- § 6 – En årlig redegørelse der belyser hvilke ændringer der har været i koncernen, herunder 

hvilke selskaber der indgår i koncernen, og hvilke der ikke gør.  

- § 7 – Meddele om fordeling og anvendelse af underskud i sambeskatningen, samt de fremførte 

underskud til fremtidig anvendelse.   

Alle selskaberne i koncernen skal opgøre deres egen skattepligtige indkomst og selvangive dette til 

SKAT. Administrationsselskabet forpligtiger sig til at opgøre den samlede skat for hele 

sambeskatningskredsen, fordele over- og underskud, og dernæst fordele skyldige-/tilgodehavende 

sambeskatningsbidrag mellem de øvrige selskaber i koncernen. Dette vil være en del af opgørelsen 

af den skattepligtige indkomst senere i opgaven.  
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Solidarisk hæftelse i sambeskatningskredsen 

Selvom jeg ovenfor beskrev, hvordan administrationsselskabets forpligter sig til at være det selskab 

der afregner selskabsskat, renter og tillæg til SKAT, fritager det ikke de øvrige selskaber i 

koncernen for at hæfte solidarisk for afregningen af selskabsskatter.  

I lov nr. 426 af 6. juni 2005, blev den solidariske hæftelse i sambeskatningskredsen imidlertid 

ophævet, da den nationale sambeskatning blev obligatorisk. Derudover blev det obligatorisk, at 

selskaber der ikke var 100% ejede, ligeledes skulle indgå i sambeskatningskredsen. På den måde 

kunne minoritetsaktionærer hæfte for skatter i selskaber, hvor de reelt set ikke havde nogen 

indflydelse på noget som helst.  

D. 1. juli 2012 trådte loven om solidarisk hæftelse igen i kraft, ved L 1736. Da den solidariske 

hæftelse blev ophævet, blev det ret hurtigt klart for myndighederne, hvordan selskaber havde 

opdaget at undgå at betale skat. Interne transaktioner mellem koncernselskaberne, kunne 

simpelthen sørge for, at de undgik at betale deres skat.  

Skatten kunne af gode grunde ikke betales, såfremt administrationsselskabet ikke havde nogen 

likvider, og hvis administrationsselskabet gik konkurs, stod SKAT derfor på lige fod med de øvrige 

kreditorer i forbindelse med opgørelsen af konkursboet.  

På baggrund af ovenstående, mistede staten mange penge, og derfor vedtog man L 173 som 

beskrevet før, d. 1. juli 2012. Det mødte stor kritik, da man så igen ville ramme 

minoritetsinteresserne i selskaberne, ved manglende overholdelse af forpligtelser fra 

administrationsselskabets side. Derfor vedtog man ydermere, at selskaber der ikke var fuldt ejet 

eller ejet indirekte af administrationsselskabet/moderselskabet, kun delvist skulle hæfte solidarisk, 

nemlig kun for den del af kapitalandelene der var ejet med i koncernen. I modsætning til definition 

på koncernforbindelser, er det her derfor ejerskabet der har relevans, og ikke 

stemmerettighederne.  

6 www.fsr.dk/Faglige_informationer/Skat/Spoergsmaal til Folketingets Skatteudvalg/FSR - Lovforslag mod 
nulskatteselskaber L173 
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Som nævnt er reglerne således i dag, at alle selskaber i sambeskatningskredsen hæfter solidarisk 

for selskabsskatten. Dette skal også fremgå af noterne i årsrapporten i alle selskaber, jf. 

årsregnskabsloven. Men udover selskabsskatten, hæfter sambeskatningskredsen solidarisk for 

yderligere:  

 Skattetillæg  

 Påløbne renter – dog kun for selskabets egen del af indkomsten jf. SEL § 31, stk. 6, pkt. 10 

 Udbytteskat  

 Royaltyskat  

Ud fra ovenstående gennemgang, har vi nu konkluderet følgende: 

 Sambeskatningskredsen består af 4 selskaber 

 Holding selskab A/S er moderselskab 

 Holding selskab A/S er valgt til administrationsselskab 

 Holding selskab A/S har påtaget sig særlige forpligtelser ved at være 

administrationsselskab, men alle 4 selskaber hæfter solidarisk 

Indkomstår  

Et andet hovedpunkt forinden man for en sambeskatningskreds kan opgøre den skattepligtige 

indkomst, er at man som sambeskattet koncern er underlagt det ufravigelige forhold jf. SEL § 31 

stk. 7, at man skal have samme indkomstår. Det er sådan i Danmark at man ikke er underlagt noget 

specielt regnskabsår- ej heller indkomstår – når man driver et selskab. Medmindre man indgår i en 

sambeskatningskreds, og man derfor er underlagt samme indkomstår som moderselskabet / 

administrationsselskabet.  

Det er vigtigt at bemærke, at regnskabsår og indkomstår ikke er det samme, og et selskab i en 

sambeskatningskreds kan derfor godt have regnskabsår der følger kalenderåret, men skal opgøre 

den skattepligtige indkomst fra 1. juli – 30. juni, for at følge administrationsselskabets 

opgørelsesperiode. Når det er sagt, vil det i langt de fleste tilfælde være det letteste at have både 

samme regnskabsår og indkomstår. Det fremgår af ÅRL § 15, stk. 5, at moder- og datterselskaber 

skal sikre, at datterselskaberne har samme regnskabsår som moderselskabet, med mindre det ikke 
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er muligt, grundet forhold hverken moder- eller datterselskab har indflydelse på. At alle selskaber i 

sambeskatningskredsen skal have samme indkomstperiode, fremgår af SEL § 10, stk. 5.  

Hvis et selskab, når koncernforbindelsen etableres efter tidligere beskrevne regler, ikke har samme 

indkomstår som administrationsselskabet, omlægges dette efter SEL § 10, stk. 1-4.  

Ovenstående henleder os nu til, at vi skal gennemgå selskaberne i vores fiktive koncern og deres 

respektive regnskabsperioder og indkomstperioder:  

Holding selskab A/S har regnskabsår der følger kalenderåret, og indkomstperiode ligeså.  

Driftsselskab A/S har regnskabsår der følger kalenderåret, og indkomstperiode ligeså.  

Datter 2 ApS har regnskabsår der følger kalenderåret, og indkomstperiode ligeså. 

Datter 3 ApS er nyt selskab i sambeskatningskredsen, og har regnskabsår fra 1. juli – 30. juni, og 

deres indkomstperiode følger deres regnskabsår.  

Derfor er vi, inden vi kan opgøre den skattepligtige indkomst i sambeskatningen, nødt til at 

omlægge Datter 3 ApS’ indkomstår. Samtidig vil det være en fordel at ændre deres regnskabsår 

ligeledes.  

Når et selskab skal omlægge sit indkomstår- eller regnskabsår, må omlægningsperioden som 

udgangspunkt ikke overstige 12 måneder, jf. ÅRL § 15, stk. 3. Som nævnt før, er der selvfølgelig 

ingen regler uden undtagelser, og en undtagelse i dette tilfælde vil være, at regnskabsåret og 

indkomståret i det første år efter ændringen, er nødsaget til at være længere for at opnå samme 

indkomstår som moderselskabet / administrationsselskabet7. I tilfælde af undtagelser, kan 

regnskabsperioden i omlægningsperioden maximalt udgøre 18 måneder, med den forudsætning, 

at etableringen af koncernforholdet er sket indenfor omlægningsperioden, medmindre der ikke har 

været muligt for virksomheden at ændre regnskabsåret inden for denne periode på grund af 

forhold, som er udenfor selskabet indflydelse.  

7 ÅRL § 15, stk. 2 
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Indtræden i koncern 

Da Datter 3 ApS i eksemplet er ny indtrådt i sambeskatningen, er det her også relevant at kigge på, 

hvordan det opgøres i opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Selve beregningen af den 

skattepligtige indkomst, følger senere i opgaven.  

Et selskab indtræder i sambeskatningen fra den dato, hvorpå koncernforbindelsen etableres, dvs. 

den dato hvor moderselskabet har bestemmende indflydelse. Når selskabet indtræder i 

sambeskatningen, skal der opgøres en delårsindkomst. En delårsindkomst, er den del af 

indkomsten, der er optjent inden selskabet indtræder i sambeskatningen, og en delindkomst efter 

indtræden i sambeskatningen, der derfor indgår i opgørelsen af den skattepligtige indkomst til 

sambeskatning.  

Som beskrevet tidligere, under forpligtelser for administrationsselskabet, er det deres opgave at 

indgive til Erhvervsstyrelsen og SKAT om datoen for det nye selskabs indtræden i 

sambeskatningskredsen. Der skal herunder også indgives en meddelelse om indkomstperioden for 

det indtrædende selskab, der skal medregnes i sambeskatningsindkomsten.  

Der er forskel på hvordan praksis er, og hvilken betydning det har for omlægningen af 

indkomstperioden og regnskabsåret, hvornår et selskab indtræder i en koncern, og om indtræden 

sker ved erhvervelse af et datterselskab i drift, eller om det sker ved ny stiftelse af et selskab. 

Nedenfor vil jeg udelukkende gennemgå scenariet for Datter 3 ApS, da dette er relevant for 

opgavens indhold.  

Datter 3 ApS bliver opkøbt af Holding selskab A/S pr. 1. maj 2019. Det vil sige, at fra 1. maj 2019, 

skal selskabet indgå i sambeskatningen, da det er her koncernforbindelsen bliver etableret. Det vil 

sige at, opgørelsen af deres skattepligtige indkomst, vil være opdelt i følgende perioder i 

forbindelse med omlægning og indtræden i sambeskatningskreds: 
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Delindkomstopgørelse fra: 1. juli 2018 – 30. april 2019 

 Denne opgøres og selvangives af selskabet selv, da det er perioden inden indtræden i 

sambeskatningen.  

Delindkomstopgørelse fra: 1. maj 2019 – 31. december 2019 

 Skal inkluderes i opgørelsen af den skattepligtige indkomst i sambeskatningen, da dette er 

perioden efter indtræden i sambeskatningskredsen og etableringen af koncernforbindelsen. 

Perioden er forlænget i forhold til det oprindelige regnskabs- og indkomstår i selskabet, 

fordi man følger indkomståret for moder- og administrationsselskabet. 

Regnskabsperiode fra:  1. juli 2018 – 31. december 2019 

 Regnskabsåret omlægges inden regnskabsafslutningen d. 30. juni 2019, og forlænges til 31. 

december 2019, således at regnskabsåret er på 18 måneder i omlægningsåret. 

Efterfølgende vil regnskabsåret og indkomståret følge kalenderåret, og moder- og 

administrationsselskabets indkomstår. 

Datter 3 ApS kommer i den første regnskabs- og indkomstperiode derfor til at indgå i 

sambeskatningen med følgende: 

 Delindkomst: 8 måneder, fra 1. maj 2019 – 31. december 2019 

 Regnskabsår: 18 måneder, fra 1. juli 2018 – 31. december 2019 

Foruden ovenstående eksempel, findes der yderligere eksempler på hvordan et selskab indtræder 

i sambeskatningen, når det ikke har samme indkomstår som administrationsselskabet. Jeg finder 

det ikke nødvendigt at specificere alle eksemplerne her, da det kun er eksemplet ovenfor der har 

relevans for opgavens indhold.  

Vigtigt er det dog, at alle eksempler tager udgangspunkt i SEL § 10, stk. 5, der siger, at alle 

selskaber i en sambeskatning omfattet af SEL § 31 eller § 31 A, skal have samme indkomstår som 

administrationsselskabet. Skatterådet kan dog tillade, at omlægningen af indkomstår ved 

nytilkomne etablerede koncernforbindelser, forekommer på anden vis. Det skal dog være under 
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forudsætning af, at det er administrativt nemmere for selskaberne, og der ikke opnås særlige 

skattemæssige fordele af undtagelsen, jf. SEL § 31 B, stk. 1.  

Et eksempel herpå kunne være, at et selskab opkøber et andet selskab, og har 100% 

stemmerettigheder i selskabet. Derved opstår en koncern, og selskaberne indgår fra 

koncernforbindelsen i en sambeskatning. Da der ikke er aktivitet i moderselskabet, men al drift 

ligger i datterselskabet, kan det derfor være administrativt lettere at omlægge moderselskabets 

regnskabs- og indkomstår, til at følge datterselskabets, i stedet for det omvendte scenarie. Jf. SEL 

§ 10, stk. 5, skal man anmode herom. En afgørelse fra 2007, SKM2007.134.SR, er et håndgribeligt 

eksempel herpå, hvor selskaberne fandt det administrativt lettest at omlægge moderselskabets 

indkomstår til at følge datterselskabets indkomstår. Skatterådets afgørelse var, at 

administrationsselskabet kunne omlægge sit indkomstår.  

Delkonklusion 

På baggrund af de gennemgåede områder, omkring hvad der skal være på plads inden opgørelsen 

af den skattepligtige indkomst til sambeskatning overhovedet kan påbegyndes, kan vi konkludere 

følgende:  

 Sambeskatningskredsen består af 4 selskaber 

 Holding selskab A/S er moderselskab 

 Holding selskab A/S er valgt til administrationsselskab 

 Holding selskab A/S har påtaget sig særlige forpligtelser ved at være 

administrationsselskab, men alle 4 selskaber hæfter solidarisk 

 Datter 3 ApS, der senest er indtrådt i sambeskatningskredsen, skal omlægge sit regnskabs- 

og indkomstår således, at dette følger administrationsselskabets 

For nuværende er alle kriterier opfyldt, for at der kan opgøres en skattepligtig indkomst og 

sambeskatningsopgørelse for koncernen.  

Det næste punkt, er derfor opgørelsen af sambeskatningsindkomsten, samt fordeling af over- og 

underskud.  
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Forhold til opgørelse af sambeskatningsindkomst samt fordeling af over- og 

underskud 

Som udgangspunkt skal alle selskaber opgøre deres skattepligtige indkomst ens. Dette være sig 

uanset om man er beskattet for sig selv, eller sambeskattet. For sambeskattede selskaber, er der 

dog tillagt nogen særlige omstændigheder og regler for ind- og udtræden af sambeskatning, om 

anvende af underskud, om tilskud der ydes mellem sambeskattede selskaber og om at 

sambeskattede selskabers indkomst skal lægges sammen i én. SEL § 31, stk. 2 siger således: 

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

skattepligtige indkomst for hvert enkelt selskab omfattet af sambeskatningen opgjort efter 

skattelovgivningens almindelige regler med de undtagelser, der gælder for sambeskattede 

selskaber." 

Sambeskattede selskaber er ikke nødvendigvis ejet 100% af moderselskabet. Alligevel, skal hele 

deres sambeskattede indkomst indgå i opgørelsen af sambeskatningen.  

Jf. SEL § 12, kan alle selskaber fremføre underskud til senere modregning. Dette være sig 

gældende, uanset om selskabet indgår i en sambeskatningskreds eller ej.  

En af fordelene ved at indgå i en sambeskatning er, at man allerede kan udnytte underskuddet i 

samme indkomstår, til på koncernniveau at betale mindre i skat, og udnytte underskuddet på den 

måde. På den måde fremmer man koncernens samlede likviditet.  

Foruden de forhold der skal være i orden inden opgørelsen af sambeskatningen påbegyndes, er 

der også en lang række forhold der skal tages stilling til undervejs og i forbindelse med opgørelsen 

af den skattepligtige sambeskatningsindkomst. Disse forhold vil jeg belyse i de næste afsnit. Jeg vil 

i disse afsnit tage udgangspunkt i, at det skal være relevant for den fiktive koncern omtalt tidligere, 

således skal det nævnes, at der kan være forhold der ikke er nævnt, fordi disse ikke har relevans 

for opgavens indhold.  
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Faste ejendomme og driftssteder 

Faste ejendomme og faste driftssteder ligestilles jf. SEL § 31, stk. 1, pkt. 4.  

Efter lovgivningen om territorialprincippet i lov nr. 426 af 6. juni 2005, indgår fast ejendom og fast 

driftssted i Danmark, når et selskab er ejet af udenlandske koncerner, som udgangspunkt i den 

obligatoriske nationale sambeskatning.  

Om der er tale om fast driftssted eller ej, afgøres som udgangspunkt ud fra OECD’s 

modeloverenskomst art. 5, samt dobbeltbeskatningsoverenskomster.   

Som hovedregel indeholder definitionen af fast driftssted følgende8:  

 eksistensen af et forretningssted 

o med forretningssted menes f.eks. et sted hvorfra aktivitet ledes og udøves, en filial, 

et kontor, en fabrik, et værksted eller lign. Det gør ingen forskel om selskabet ejer, 

lejer, låner eller af hvilken som helst anden årsag har råderet over lokaler eller et 

område.

 at dette forretningssted skal være fast 

o for at det kan betragtes som et fast forretningssted, skal 2 betingelser være opfyldt; 

1. virksomheden skal have en kommerciel og geografisk sammenhæng, 2. 

virksomheden skal være af en vis varighed. Med dette menes der, at der både 

tidsmæssigt og geografisk skal være en fast lokalitet for driftsstedet. Det skal tilmed 

være over en længere periode, hvor aktiviteten finder sted på samme geografiske 

område.

 virksomhedsudøvelse for foretagendet, skal ske gennem dette faste forretningssted 

o Adresse eller kontor er i sig selv ikke nok til at udgøre et fast driftssted. Det kræves 

at der foregår en eller anden form for virksomhedsaktivitet fra stedet. 

Alle tre betingelser skal være opfyldt for at udgøre et fast driftssted efter modeloverenskomstens 

art. 5, stk. 1.  

I 2019 blev der afsagt en dom jf. SKM2019.334.VLR9,  hvor et litauisk selskab som følge af en 

samarbejdsaftale med et dansk selskab, fik fast driftssted i Danmark efter SEL § 2, stk. 1, litra a, jf. 

8 Skat: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2061350&chk=216701
9 Domsafsigelse, SKM2019.334.VLR: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2287015&lang=da
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art. 5 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Litauen. Selskaberne mente ikke 

at det Litauiske selskab havde fast driftssted i Danmark, men det blev fastslået ved domsafsigelse i 

landsretten d. 24. juni 2019, at reglerne for fast driftssted i Danmark var opfyldt, og det indgik 

derfor som udgangspunkt i den danske obligatoriske nationale sambeskatning. Dommen er 

inkluderet i opgaven for at vise, at disse regler kan være svære at tolke for selskaber, og der derfor 

jævnligt bliver afsagt domme i relation til fast driftssted.  

Når sambeskatningsopgørelsen skal udarbejdes, er det ydermere afgørende, om det udenlandske 

selskab har mulighed for at anvende underskuddet fra det faste driftssted i Danmark, i selskabets 

udenlandske skattepligtige indkomst. Hvis blot muligheden for dette foreligger, kan underskuddet 

ikke anvendes i dansk sambeskatningsindkomst. 

Hvis selskabets eget hjemland har regler for hvorvidt underskuddet fra det faste driftssted i 

Danmark kan anvendes eller ej, skal det derfor tages med i overvejelserne når sambeskatningen 

skal opgøres.  

Fordeling af over- og underskud 

I SEL § 31, stk. 2, pkt. 3-10 beskrives det, i hvilken rækkefølge underskud fremføres i en 

sambeskatning10: 

 Særunderskud. Underskud i et selskab fra perioder inden sambeskatning kan kun 

modregnes i overskud i det pågældende selskab.  

 Egne underskud fra tidligere år i den aktuelle sambeskatning. 

 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.  

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

subsambeskatning) 

Særunderskud11

Ved særunderskud skal forstås, at det er selskabers underskud fra perioder før sambeskatningen. 

Disse underskud kan kun anvendes af selskabet selv, og disse skal anvendes først, inden 

anvendelsen af øvrige underskud i koncernen, for at undgå at betale kompensationsbidrag til 

10 Skat: https://skat.dk/skat.aspx?oId=2185798&chk=216701
11 SEL § 31, stk. 2, pkt. 3 
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øvrige selskaber. Anvender man underskud fra andre selskaber inden man anvender sit eget, bliver 

man pålagt en kompensationsbetaling.  

Egne underskud12

Ved egne underskud skal forstås, den del af egne uudnyttede underskud fra tidligere 

indkomstperioder i sambeskatningen. Efter modregningen af særunderskud, anvendes egne 

underskud først til modregning i selskabets egen skattepligtige indkomst.   

Fordeling af årets underskud13

Hvis der både er selskaber med positiv og negativ indkomst i sambeskatningen, fordelen 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, pkt. 6.  

Andre selskabers underskud fra tidligere år14

Hvis der herefter fortsat er selskaber med positiv indkomst, modregnes forholdsmæssigt den del af 

andre selskabers resterende underskud fra tidligere indkomstperioder under sambeskatningen, der 

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

Opsummering 

Ved fordelingen af over- og underskud ved en sambeskatning, skal man altså være særligt 

opmærksom på, at uudnyttet underskud fra før indtræden i sambeskatningskredsen, kun kan 

anvendes til det formål at modregnes i egen skattepligtig indkomst. De øvrige selskaber i 

koncernen kan derfor ikke anvende nytilkomne søster- eller datterselskabers underskud til 

fremførsel i deres skattepligtige indkomst. Derudover skal man være opmærksom på, at det ældste 

opsparede overskud skal anvendes først.  

Når vi senere skal opgøre den skattepligtige indkomst for den fiktive koncern i opgaven her, skal vi 

derfor være særligt opmærksomme på, at såfremt Datter 3 ApS har uudnyttede underskud til 

12 Den juridiske vejledning 2020-1: Underskudsrækkefølgen https://skat.dk/skat.aspx?oId=2185798&chk=216701
13 Den juridiske vejledning 2020-1: Underskudsrækkefølgen https://skat.dk/skat.aspx?oId=2185798&chk=216701
14 Den juridiske vejledning 2020-1: Underskudsrækkefølgen https://skat.dk/skat.aspx?oId=2185798&chk=216701
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fremførsel fra tidligere regnskabsår, indgår disse altså ikke i sambeskatningen og kan anvendes af 

de øvrige selskaber i koncernen.  

Subsambeskatning15

Subsambeskatning opstår, hvis en koncern opkøber to eller flere selskaber, der allerede indgår i en 

særskilt sambeskatning, og ved opkøbet fra koncernforbindelsestidspunktet indgår i en ny og 

samlet sambeskatningskreds.  

Det betyder, at selskaber der indgår i subsambeskatning efter tiltrædelsen i en ny 

sambeskatningskreds, kan anvende hinandens underskud fra deres tidligere sambeskatningskreds, 

men at de øvrige selskaber i den nye sambeskatningskreds, ikke kan anvende deres underskud fra 

tidligere. 

Ved fremførsel af underskud modregnes de ældste underskud først, som beskrevet ovenfor, jf. SEL 

§ 31, stk. 2, pkt. 9. Dette medfører blandt andet, at underskuddene i en ældre subsambeskatning 

prioriteres før modregningen af underskud i den nye overordnede sambeskatning.  

Subsambeskatning har derfor ikke relevans for opgørelsen af den skattepligtige indkomst nedenfor, 

da Datter 3 ApS, ikke var sambeskattet inden koncernforbindelsestidspunktet. 

Opgørelse af sambeskatningsindkomst 

Efter gennemgang af ovenstående, er vi nu klar til at opgøre den skattepligtige indkomst til 

sambeskatning for den fiktive koncern i eksemplet fra tidligere.  

Tabel 1, red. 

15 Den juridiske vejledning 2020-1: Subsambeskatning https://skat.dk/skat.aspx?oid=2185799&chk=216701
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Holding selskab A/S har ikke noget underskud til fremførsel. 

Driftsselskab A/S’ underskud til fremførsel er opstået i sambeskatningen og kan anvendes af de 

øvrige selskaber. 

Datter 2 ApS’ underskud til fremførsel er opstået i sambeskatningen og kan anvendes af de øvrige 

selskaber.  

Datter 3 ApS’ underskud til fremførsel er opstået før sambeskatningen, hvorfor denne alene kan 

anvendes til modregning i selskabets egen skattepligtige indkomst. Den skattepligtige indkomst for 

selskabet der er vist, er for perioden 1. maj 2019 – 31. december 2019, som tidligere fastsat 

delperiode.   

Med udgangspunkt i SEL § 31, stk. 2, om underskudsrækkefølgen er sambeskatningsindkomsten 

opgjort som vist nedenfor: 

Tabel 2, red. 

Opgørelsen og underskudsrækkefølgen kan forklares med følgende: 

Særunderskud 

Datter 3 ApS’ underskud til fremførsel fra tidligere år, er særunderskud da dette er opstået før 

indtrædelsen i sambeskatningen. Det ses af ovenstående tabel, at dette alene anvendes til at 

modregne selskabets egen positive skattepligtige indkomst. Fremover vil Datter 3 ApS derfor ikke 

have særunderskud.  

Egne underskud 

Datter 3 ApS anvender eget underskud til fremførsel fra tidligere år, til modregning. Dette anses 

også for at være særunderskud, da det er opstået inden indtræden i sambeskatningen. Holding 
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selskab A/S har ikke noget underskud til fremførsel, og der er underskud i både Driftsselskab A/S 

og Datter 2 ApS, hvorfor yderligere underskud til fremførsel opstår.  

Fordeling af årets underskud16

Fordelingen af årets underskud, er underskuddet fra hhv. Driftsselskab A/S og Datter 2 ApS. Begge 

disse underskud bliver anvendt fuldt ud i sambeskatningen. Underskuddene fordeles 

forholdsmæssigt mellem Holding selskab A/S og Datter 3 ApS.  

����� ������ 3 ���: 
500

7500
� 100 = 6,67%

����� ������� ������� �/�: 
7000

7500
� 100 = 93,33%

Underskuddet i koncernen i alt i året, lyder på t.kr. 3.000, som udgør t.kr. 1.500 for hver af de 

underskudsgivende selskaber.  

Det betyder at underskuddet fordeles som følger:  

����� ������ 3 ���: 3.000 � 6,67 % = 200 �. ��.

����� ������� ������� �/� ∶  3.000� 93,33 % = 2.800 �.��.

Andre selskabers underskud fra tidligere år 

Til sidst anvendes andre selskabers underskud fra tidligere år. Her anvendes Driftsselskab A/S’ 

underskud på t.kr. 500 og Datter 2 ApS’ underskud på t.kr. 250. Disse anvendes udelukkende på 

Holding selskab A/S, da disse er opstået i sambeskatningen før indtræden af Datter 3 ApS, hvorfor 

de ikke kan anvendes til modregning af dennes skattepligtige indkomst.  

Det giver en samlet skattepligtig indkomst på t.kr. 3.750, og ikke flere underskud til fremførsel året 

efter.  

16 Den juridiske vejledning 2020-1: Underskudsrækkefølgen https://skat.dk/skat.aspx?oId=2185798&chk=216701
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Sambeskatningsbidrag 

Når den skattepligtige indkomst er opgjort, skal skatten fordelen ud på de respektive selskaber i 

sambeskatningskredsen. Disse fordelinger, bliver i årsrapporterne præsenteret som hhv. 

tilgodehavende- og skyldigt sambeskatningsbidrag.  

Selskabsskatten af den samlede skattepligtige indkomst, beregnes herefter som 22 % af den 

skattepligtige indkomst, fratrukket eventuelle frivillige aconto indbetalinger, og tillagt renter.  

Tabel 3, red.  

Ovenstående er en illustration af den endelige opgørelse af restskat til betaling i 

administrationsselskabet. Her forudsættes det at der er indbetalt 2 rater af frivillig aconto skat på 

t.kr. 100 pr. stk, som fratrækkes i administrationsselskabets skyldige selskabsskat i regnskabet.  

Fordeling af selskabsskat i koncernen 

Opgørelse af den skattepligtige indkomst fra tidligere afsnit: Tabel 4, red.  
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Når fordelingen af selskabsskatten skal opgøres, skal selskaber med underskud også kompenseres 

i sambeskatningskredsen, og derfor får fordeles der til dem et tilgodehavende 

sambeskatningsbidrag. Det er et udtryk for en kompensation de øvrige selskaber skal betale til 

dem, for at udnytte deres underskud til at sambeskatningskredsen som helhed, kan betale mindre i 

skat17. Regnskabsteknisk giver selskaberne afkald på et udskudt skatteaktiv, hvorfor de skal 

kompenseres for dette.  

Fordelingen af skatterne via sambeskatningsbidraget ser derfor således ud: 

Tabel 5, red. 

Ovenstående beregning er set ud fra administrationsselskabets synspunkt, hvorfor gæld og 

tilgodehavender er omvendt af, hvad det vil fremgå i datterselskabernes årsrapporter.  

Forklaringen til de respektive selskabers gæld/tilgodehavende skal forstås således: 

Driftsselskab A/S har t.kr. 440 til gode i sambeskatningsbidrag. T.kr. 418 fra Holding selskab A/S, 

og t.kr. 22 fra Datter 3 ApS. Disse to tal skal forstås, ved den skattemæssige del af det underskud 

de har anvendt af deres i året på hhv. t.kr. 1.900 for Holding selskab A/S og t.kr. 100 for Datter 3 

ApS.  

Datter 2 ApS har t.kr. 385 til gode i sambeskatningsbidrag. T.kr. 363 fra Holding selskab A/S, og 

t.kr. 22 fra Datter 3 ApS. Disse to tal skal forstås, ved den skattemæssige del af det underskud de 

har anvendt af deres i året på hhv. t.kr. 1.650 for Holding selskab A/S og t.kr. 100 for Datter 3 ApS.   

17 SEL § 31, stk. 8. 
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Det positive ved sambeskatningen for selskaberne med underskud, hvor deres søster eller 

moderselskaber anvender deres underskud til fremførsel i året, er at deres kompensation, 

hurtigere bliver omsat til likvide midler i selskaberne, set i forhold til hvis de hver især skulle vente 

på selv at lave overskud og dermed kunne modregne deres fremførte underskud fra tidligere år. 

Datter 3 ApS skylder t.kr. 110 i sambeskatningsbidrag. Dette skal forstås, ved den skattemæssige 

del af de underskud selskabet har anvendt fra Datter 2 ApS og Driftsselskab A/S på i alt t.kr. 44, og 

dets egen selskabsskat af dennes positive skattepligtige indkomst på i alt t.kr. 66. 

Holding selskab A/S – af denne fremgår både en skyldig post, og et tilgodehavende. Den skyldige 

post er den samlede selskabsskat for Holdingselskab A/S på t.kr. 759 og Datter 3 ApS på t.kr. 66. 

Tilgodehavendet i sambeskatningskredsen, er ikke et egentligt tilgodehavende. Det skal forstås 

som modregning af det, der skyldes af selskabet selv, som ikke skal fordeles ud på de andre i 

sambeskatningskredsen. De t.kr. 1.540 består derfor af følgende: 

 T.kr. 759 – deres egen del af selskabsskatten 

 T.kr. 781 – deres egen del af kompensationen for anvendelse af deres fremførte underskud 

til Driftsselskab A/S og Datter 2 ApS 

Derfor skal tilgodehavendet i denne opgørelse, forstås som en omkostning for Holding selskab A/S 

i deres årsrapport for det relevante eksempel, og ikke noget der indgår i bogføringen af 

sambeskatningsbidraget i sambeskatningskredsen. 

Ovenstående eksempel og gennemgang er udarbejdet ud fra, at der ikke er tale om følgende 

begreber: 

 At der ikke er nogen skattemæssige afskrivninger 

 At der ikke er ydet tilskud, de sambeskattede selskaber imellem 

 At der ikke er relevans, for underskudsbegrænsningen  
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Hverken de skattemæssige afskrivninger, tilskud mellem sambeskattede selskaber eller 

underskudsbegrænsningen har relevans for gennemgangen af eksemplet her, men de er alle tre 

en vigtig del af opgørelsen af den skattepligtige indkomst i al almindelighed, hvorfor jeg har valgt at 

gennemgå disse alligevel i denne den af opgaven. Opgørelsen af de skattemæssige afskrivninger 

samt underskudsbegrænsningen, vil blive anvendt senere i opgaven til brug for case-delen, hvorfor 

det findes relevant at inkludere det i opgaven som helhed. 

Eksempler der anvendes i gennemgangen af de næste afsnit, har ikke relevans for det anvendte 

eksempel i de øvrige afsnit gennemgået indtil nu. 

Skattemæssige afskrivninger 

Delårsindkomst 

Som benævnt tidligere, har jeg i opgørelsen af den skattepligtige indkomst, anvendt den del af 

indkomsten fra Datter 3 ApS, der er opstået efter koncernforbindelsen, er etableret, jf. SEL § 31 C. 

Dette benævnes som en delårsindkomst. Denne opgøres fuldstændig som enhver anden 

skattepligtig indkomst, men denne sørger for, at man ikke fradrager eller udgiftsfører dobbelt.  

I eksemplet ovenfor, var der ingen skattemæssige afskrivninger der skulle tages højde for, når den 

skattepligtige opgørelse skulle udarbejdes. Ej heller delårsindkomsten. Skattemæssige 

afskrivninger vil jeg som tidligere nævnt gennemgå nu.  

Skattemæssige afskrivninger 

Skattemæssige afskrivninger skal forstås, som afskrivninger på værditab på anlægsaktiver – dvs. 

driftsmidler og øvrige. Herefter beregnes der udskudt skat af forskellen på den regnskabsmæssige 

og den skattemæssige værdi, da de to afskrivningsperioder ikke nødvendigvis er den samme. 

Dette vil jeg dog ikke gå i dybden med, da det ikke har relevans for opgavens indhold.  

Havde Datter 3 ApS haft driftsmidler med skattemæssig værdi, skulle opgørelsen af disse 

selvfølgelig også indgå i opgørelsen af delindkomsten. For begge perioder – delperioden inden 

koncernforbindelsens indtræden, og delperioden efter koncernforbindelsens indtræden – gælder, 

at skattemæssige afskrivninger, herunder straksfradrag jf. AL § 18, maksimalt kan foretages med 

den forholdsmæssige andel, som den enkelte delårsindkomst udfør af et kalenderår på 12 
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måneder, jf. SEL § 31, stk. 5, pkt. 2. Dette gælder uanset om indkomstperioden er kortere eller 

længere end 12 måneder i omlægningsperioden. 

Omlægningen vil altså kun få betydning for indkomstårets længde, når de forholdsmæssige 

afskrivninger skal beregnes for det nye selskab i koncernen sambeskatning.    

I det følgende eksempel, vil jeg tage udgangspunkt i at en koncern har solgt et selskab til en anden 

koncern. Jeg vil anvende de samme datoer som i det første eksempel, for at strømline 

eksemplerne mest muligt.  

Forudsætninger eksempel 1 – forholdsmæssig beregning af skattemæssige afskrivninger

 Koncern 1 sælger et datterselskab til Koncern 2 

 Koncern 1 har indkomstår pr. kalender år, og datterselskabet har indkomst år fra 1. juli – 30. 

juni 

 Datterselskabets indkomstår skal derfor omlægges, så det følger det nye 

administrationsselskab 

 Koncern 1 sælger datterselskabet til koncern 2 pr. 1. maj 2019, og fra og med den dato 

træder datterselskabet ud af sambeskatningen med koncern 1 for at træde ind i 

sambeskatningskredsen med koncern 2 

 Dermed får datterselskabet et indkomstår på 10 måneder der skal opgøres i 

sambeskatningen med koncern 1 (1. juli 2018 – 30. april 2019), og 8 måneder der indgår i 

sambeskatningen med koncern 2 (1. maj 2019 – 31. december 2019).   

De skattemæssige afskrivninger skal derfor forholdsmæssigt beregnes, som følger: 

������� 1: 
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Uanset om der skal ske omlægning af regnskabs- og indkomstår ved erhvervelsen, skal de 

skattemæssige afskrivninger beregnes forholdsmæssigt.  

Forudsætninger eksempel 2 – beregning af skattemæssige afskrivninger 

 Koncern 1 sælger datterselskab til Koncern 2 pr. 1. juli 2019 

 Begge koncerners indkomstår følger kalenderåret, hvorfor der ikke skal omlægges 

regnskabs- og indkomstår for datterselskabet 

 Datterselskabets første delperiode fra 1. januar 2019 – 30. juni 2019, medregnes i 

sambeskatningen for Koncern 1 

 Datterselskabets anden delperiode fra. 1. juli 2019 – 31. december 2019, medregnes i 

sambeskatningen for Koncern 2 

 På overdragelsestidspunktet opgøres det, at selskabets driftsmidler har en værdi på t.kr. 

2.000, og deres afskrivningsberettigede bygning er opgjort til t.kr. 4.000.  

 Herudover er der forbedringsudgifter i 1. delperiode for t.kr. 80, og i anden perioden for t.kr. 

200.  

Konsekvenser heraf: 

 Begge delperioder opgøres med 6/12, da der er 6 måneder i hver delperiode 

 Jf. AL § 17, stk. 1, kan der fra anskaffelsesåret afskrives på bygninger op til 4% årligt af 

anskaffelsessummen18

 Jf. AL § 18, stk. 2, kan udgifter til ombygning eller forbedring af afskrivningsberettigede 

bygninger og installationer omfattet af § 15, stk. 2 eller 3, fradrages straks, i det omfang 

indkomstårets udgift til vedligeholdelse, ombygning og forbedring ikke overstiger 5 pct. af 

afskrivningsgrundlaget for den bygning eller installation, som udgifterne vedrører, for året 

før det indkomstår, hvori udgiften kan fradrages19

 Jf. AL § 5, stk. 3, kan afskrivning på driftsmidler max udgøre 25% af den 

afskrivningsberettigede saldo efter AL § 5, stk. 220

18 Skattemæssige afskrivningssatser: https://www.skm.dk/11392.aspx
19 Skattemæssige afskrivninger: https://danskelove.dk/afskrivningsloven/15
20 Skattemæssige afskrivningssatser: https://www.skm.dk/11392.aspx
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Med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger og konsekvenser heraf, opgøres de 

skattemæssige afskrivninger og første delperiode i Koncern 1 som følger: 

Tabel 6, red.  

Ovenstående tabel skal forstås således, at det skattemæssige resultat før afskrivninger er t.kr. 

1.500 i første delperiode. Dernæst bliver der beregnet skattemæssige afskrivninger på driftsmidler 

og bygninger forholdsmæssigt, og til sidst bliver der fradraget straksafskrivninger på forbedringer. 

Der må dog max afskrives t.kr. 100 i straksafskrivninger, og der er kun anvendt t.kr. 80 i året. 

Derfor reguleres der med t.kr. 20 til sidst, da man selvfølgelig ikke må fradrage mere end der er 

anvendt i delperioden. Ligeledes kan det heller ikke overføres til senere perioder.  

I Koncern 2 skal 2. delperiode nu opgøres til deres sambeskatningsopgørelse, og de skal dermed 

overtage de skattemæssige værdier på driftsmidler og ejendomme. Det betyder at man nu skal 

fratrække afskrivningerne fra 1. delperiode, i afskrivningsgrundlaget for 2. periode. Dette er 

selvfølgelig forudsat at der ikke har været til- og afgange i perioden. Derudover overskrider 

forbedringsudgifterne det tilladte fradrag, hvorfor forskellen her bliver afskrevet i perioden.  

Ud fra ovenstående oplysninger, ser den skattemæssige opgørelse for anden delperiode i Koncern 

2 således ud:  Tabel 7, red.  
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 Af de to ovenstående tabeller fremgår det derfor, at i delperiode i – sambeskatningen med 

Koncern 1, skal indgå en sambeskatningsindkomst på t.kr. 1.090, og i delperiode 2 – 

sambeskatningen med Koncern 2, skal indgå en sambeskatningsindkomst på tkr. 1.099.  

Tilskud mellem sambeskattede selskaber 

Af SEL § 31 D fremgår det, at der i opgørelsen af den skattepligtige indkomst ikke medregnes 

tilskud fra koncernforbundne selskaber eller foreninger, efter SEL § 31.  

Formålet med §31 D er, at tilskud mellem koncernforbundne selskaber skal ekskluderes fra 

opgørelsen af den skattepligtige indkomst, ud fra den betragtning, at koncernens skatteevne ikke 

forøges, fordi der internt i koncernen ydes tilskud fra et selskab til et andet. Dermed sidestilles 

tilskud med udbytter21.  

Når et selskab yder et tilskud, kan dette således ikke få fradrag for det, og selskabet der modtager 

tilskuddet, modtager det skattefrit.  

For at et tilskud ydet af et sambeskattet selskab kan anses for at være skattefritaget, skal følgende 

betingelser være opfyldt22: 

 Tilskuddet skal være ydet af et koncernforbundet selskab ud fra SEL § 31 C 

 Selskabet der yder tilskuddet, samt selskabet der modtager tilskuddet, skal være underlagt 

reglerne for national sambeskatning i SEL § 31, eller enten være – eller opfylde kriterierne 

for valg af international sambeskatning i SEL § 31 A 

 Selskabet der yder tilskuddet er direkte eller indirekte moderselskab for tilskudsmodtager 

 Tilskudsyder- og modtager er søsterselskaber og har fælles direkte eller indirekte 

moderselskab jf. SEL § 31 D, stk. 1, pkt. 2 

Som så mange gange før er der ingen regler uden undtagelser, og i forbindelse med 

skattefritagende tilskud fra koncernforbindelser er det vigtigt at nævne, at der ved tilskud mellem 

søsterselskaber er en betingelse, at det fælles moderselskab skattefrit kan modtage udbytte fra 

21 Den juridiske vejledning 2020-1: Skattefrie tilskud https://skat.dk/skat.aspx?oid=2049141&chk=216701
22 Den juridiske vejledning 2020-1: Skattefrie tilskud https://skat.dk/skat.aspx?oid=2049141&chk=216701
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tilskudsyderen. Hvis det fælles moderselskab kun ejer tilskudsyderen indirekte, skal betingelserne 

være opfyldt i hvert ejerled23. 

Derudover er der følgende undtagelser for skattefrie tilskud: 

 Et investeringsselskab som defineret i ABL § 19 kan ikke yde et skattefrit tilskud, jf. SEL § 

31 D, stk. 4, 2. pkt. 

 En fond indgår ikke i definitionen på selskaber der er omfattet af sambeskatning jf. SEL § 1, 

stk. 2, hvorfor et tilskud fra en fond vil være skattepligtigt24

 Et udenlandsk selskab i koncernforbindelsen, der har fradrag for tilskuddet efter 

udenlandske skatteregler, kan dermed ikke få fradrag for tilskuddet i beregningen af 

indkomstopgørelsen i det danske selskab, jf. SEL § 31 D, stk. 5 

 Når et tilskud krydser landegrænser og er underlagt en værnsregel i form af SEL § 31 D, 

stk. 1, pkt. 5. Værnsreglen er til for at forhindre, at der ydes skattefrie tilskud til 

søsterselskaber, hvis det mellemliggende ejerled eller fælles moderselskab er udenlandsk. 

Værnsreglen gælder i det tilfælde, hvor det mellemliggende ejerled eller moderselskabet 

ikke er omfattet af direktiv 2011/96/EU – også kendt som moder-/datterselskabsdirektivet, 

eller opfylder betingelserne for frafald eller nedsættelse af udbyttebeskatningen efter en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst25.  

Det kan i visse tilfælde være svært for selskaber at definere hvornår et tilskud er skattepligtigt eller 

skattefrit, selvom man ved første øjekast skulle mene at reglerne er rimelig klare.  

26I 2019 blev der afsagt en dom i byretten i Sønderborg, hvor et dansk datterselskab i 2012 havde 

et betydeligt millionkrav mod en debitor. Sagen gik på, om datterselskabet havde ret til fradrag i 

indkomståret for tabet på debitoren da denne blev begæret konkurs, når moderselskabet via en 

støtteerklæring har dækket tabet likviditetsmæssigt. Domsafsigelsen blev til, at selskabet ikke 

havde fradrag for tabet, fordi de havde fået tilskud fra moderselskabet.  

Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, om tilskuddet har et formål eller modtager en ydelse 

retur, hvorfor det altså i de tilfælde ikke er skattefrit, men hvor reglerne om de skattefrie tilskud, 

altså kun tilgodeser, når tilskuddet udelukkende er likviditet.  

23 Den juridiske vejledning 2020-1: Skattefrie tilskud https://skat.dk/skat.aspx?oid=2049141&chk=216701
24 Den juridiske vejledning 2020-1: Skattefrie tilskud https://skat.dk/skat.aspx?oid=2049141&chk=216701
25 Den juridiske vejledning 2020-1: Værnsregler og forholdet til udlandet: 
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2049143&chk=216701
26 Dom SKM2019.333.BR: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2286901
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Underskudsbegrænsning 

Indtil 2012, kunne man fradrage underskuddet fuldt ud i sambeskatningsindkomsten, uanset hvor 

meget det drejede sig om. Det blev imidlertid også været ved vedtagelsen af lovforslag nr. L 173 

som før har været omtalt i forbindelse med solidarisk hæftelse ved sambeskatning. Dette forslag 

afstedkom en fradragsbegrænsning på fremførte underskud fra tidligere år, jf. SEL § 12, stk. 2: 

”Underskud fra tidligere indkomstår kan fradrages fuldt ud i den del af årets skattepligtige 

indkomst, der ikke overstiger et grundbeløb på 7,5 mio. kr. (i 2012). Et herefter resterende 

underskud kan fradrages i 60 pct. af den del af årets skattepligtige indkomst, der overstiger 

grundbeløbet. Grundbeløbet i 1. pkt. reguleres efter personskattelovens § 20, stk. 3. Underskud 

kan kun fremføres til fradrag i et senere indkomstår, i det omfang det ikke efter reglerne i stk. 2 kan 

rummes i tidligere års indkomst.” 

Beløbsgrænsen for underskudsbegrænsningen var i 2019 t.kr. 8.385 og er i 2020 kr. 8.572.50027, 

og reguleres årligt efter PSL § 20. 

Underskudsbegrænsningen sker på sambeskatningsniveau, og ikke for det enkelte selskab. Det er 

den skattepligtige indkomst før modregning af underskud fra tidligere år, der danner grundlag for 

vurderingen af, om der skal ske underskudsbegrænsning. På denne måde sidestilles 

sambeskattede selskaber med særbeskattede selskaber28.   

Det betyder rent principielt, at hvis årets sambeskattede indkomst før fradrag for underskud til 

fremførsel fra tidligere år er t.kr. 8.385, eller mere, skal der ske underskudsbegrænsning. Er det 

lavere, sker der ikke underskudsbegrænsning og der er dermed fuldt fradrag for underskud til 

fremførsel fra tidligere år.  

27 Skatteministeriet: https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/selskabsskatteloven
28 Den juridiske vejledning 2020-1: Underskudsbegrænsning https://skat.dk/skat.aspx?oid=2185806&chk=216701
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I praksis betyder det også at er sambeskatningsindkomsten mere end t.kr. 8.385, skal tidligere års 

underskud, der overstiger grundbeløbet, fradrages med 60 pct. I den del af årets skattepligtige 

indkomst, der overstiger grundbeløbet.  

Til nedenstående eksempel forudsættes der følgende: 

 Koncern med selskab A, B og C 

 Alle selskaber er danske 

 Selskaberne har tilsammen en skattepligtig indkomst på t.kr. 27.500 

 Alle 3 selskaber har underskud til fremførsel på samlet set t.kr. 24.000 

Nedenfor ses et eksempel herpå:  

Tabel 8, red.  

Som det fremgår af ovenstående, kunne man inden underskudsbegrænsningens ikrafttræden 

fradrage alle t.kr. 24.000 i den skattepligtige indkomst. I dag, hvor man skal modregne underskud 

med 60% i den del af årets skattepligtige indkomst der overstiger grundbeløbet, er fradraget ikke 

nær så stort, og grundlaget for beregning af selskabsskat er derfor større. Forskellen i den 
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skattepligtige indkomst er altså t.kr. 4.146, som sambeskatningskredsen ikke kan anvende som 

fradrag i året, men i stedet må vente med at anvende til senere år29.  

Det nederste ”nøgletal” i tabellen, er den forholdsmæssige andel af det fremførselsberettigede 

underskud, opgjort til 0,8273. Forholdet er fremkommet, ved at dividere den del af underskuddet 

der kan modregnes i årets skattepligtige indkomst som følge af SEL § 12, stk. 2, med det 

underskud, der ville være anvendt, hvis § 12, stk. ikke var aktuelt.  

Den forholdsmæssige andel af det fremførselsberettigede underskud på 0,8273, skal anvendes til 

fordeling af den del af underskuddet, der kan modregnes i årets indkomst efter SEL § 12, stk. 2, på 

hvert enkelt modregnet underskud, så underskuddene begrænses ensartet30.  

For at specificere påvirkningen af de respektive selskaber i sambeskatningen, er 

sambeskatningsindkomsten opgjort nedenfor med underskudsbegrænsning: 

Tabel 9, red.  

29 Den juridiske vejledning 2020-1: Underskudsbegrænsning https://skat.dk/skat.aspx?oid=2185806&chk=216701
30 Den juridiske vejledning 2020-1: Anvendelse af underskud https://skat.dk/skat.aspx?oid=2084923&chk=216701
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Der er i opgørelsen taget højde for underskudsrækkefølgen, som beskrevet tidligere i opgaven.  

Den forholdsmæssige andel af det fremførselsberettigede underskud er opgjort til 0,8273. Dette er 

den faktor det skal anvendes til at beregne, hvor stor en del af tidligere års underskud der kan 

anvendes i året. Selskab A kan derfor kun fradrage t.kr. 8.273, ud af samlet t.kr. 10.000. De 

resterende t.kr. 1.728, står som begrænset underskud, og kan anvendes i senere år. De t.kr. 1.728 

skal altså forstås som et udtryk for den del af underskuddet, selskabet kunne have fået fradrag for 

hvis forholdet havde fundet sted i 2011, inden reglerne om underskudbegrænsning ved vedtaget i 

2012. Ligeledes skal de underskud der står ud for selskab B og C, forstås på samme måde.  

Den skattepligtige indkomst kan herefter opgøres som følger: 

Tabel 10, red.  

Som en konsekvens af underskudsbegrænsningen, er at selskabet på det givne tidspunkt ender 

med at blive beskattet af en samlet indkomst på t.kr. 7.646, i stedet for at blive beskattet af t.kr. 

3.500. Det påvirker i første omgang likviditeten, men samtidig også resultatet i regnskabet og som 

følger heraf, egenkapitalen.  

Delkonklusion 

Efter ovenstående gennemgang af sambeskatningens historiske perspektiver, begrebets udvikling, 

og gennemgået eksempler på gennemgang af forudsætningerne for at indgå i obligatorisk national 

sambeskatning, er næste step at anvende teorien i praksis.  

I ovenstående gennemgang er anvendt et simpelt eksempel, tilpasset teorien, således at denne 

kunne beskrives og forklares på behørig vis. Jeg har været igennem de mest relevante områder i 
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sambeskatningsreglerne, og alt i alt giver det følgende keypoints jeg vil tage med mig, til selve 

casebesvarelsen i de næste afsnit: 

 En koncern defineres som to eller flere selskaber, der karakteriseres af et moderselskab 

med bestemmende indflydelse. Disse selskaber er siden 2005 underlagt obligatorisk 

national sambeskatning jf. SEL § 31, stk. 1. 

  Det er ikke alle selskaber der er omfattet af den obligatoriske sambeskatning. De selskaber 

der er omfattet, fremgår af SEL § 1, stk. 1, nr. 1-2b, 2d-2j, 3a-5 og 5b, SEL § 2, stk. 1, litra a 

og b eller KULBRL § 21, stk 4. 

 Når der opstår en koncernforbindelse, er det givet hvilket selskab der er moderselskabet. 

Moderselskabet er det selskab, der som udgangspunkt har den bestemmende indflydelse 

eller ejerskab over de øvrige selskaber i koncernen. Det vil typisk også være 

moderselskabet der bliver valgt til administrationsselskab.  

 Selvom administrationsselskabet påtager sig særlige forpligtelser og opgaver når dette 

bliver valgt, hæfter alle i sambeskatningskredsen fortsat solidarisk for fordringerne i 

koncernen. Dog hæfter selskaber der ikke er fuldt ejet, eller indirekte ejet, kun med den 

kapitalandel der indgår i koncernen.  

 Et krav i en sambeskatningskreds er at selskaberne skal have samme indkomstår. Vigtigt er, 

at regnskabsår og indkomstår ikke er det samme, men i langt de fleste tilfælde vil disse 

følges ad. Såfremt et datterselskab indtræder i sambeskatningskredsen og ikke har samme 

indkomstår som moderselskabet/administrationsselskabet skal dette omlægges fra første år 

denne er omfattet af sambeskatningen.  

 Når den skattepligtige indkomst skal opgøres, skal der gennemgås en række forhold inden. 

Dette være sig, hvilke selskaber der indgår i sambeskatningen, konklusionen og 

diskussionen om fast driftssted fra udenlandske selskaber, samt fordelingen af over- og 

underskud og underskudsrækkefølgen i sambeskatningen. Herunder reglerne for 

subsambeskatning.  

 Alle selskaber skal individuelt opgøre deres skattepligtige indkomst, herunder fradrag for 

skattemæssige afskrivninger og lignende.  

 Når den skattemæssige indkomst for hvert selskab er opgjort, laves sambeskatningen. 

 Her tages der forbehold for underskudsbegrænsningen og den samlede skattemæssige 

indkomst til sambeskatning opgøres. Herunder fordelingen af underskud og overskud, samt 

fordelingen af sambeskatningsbidrag.  
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 Administrationsselskabet forpligter sig til at afregne skatterne til SKAT, og opkræve eller 

tilbagebetale sambeskatningsbidrag hos de øvrige selskaber i koncernen. 

Ud fra denne delkonklusion er det min opfattelse, at der nu er gennemgået samtlige væsentlige 

punkter i en sambeskatningsopgørelse, og det henleder mig derfor til første case.  

Case – Simpel koncernstruktur 

Denne case baserer sig på en fiktiv koncern. Jeg har selv udarbejdet casen i henhold til min viden 

om sambeskatning og dets perspektiver, og jeg har på baggrund af dette udarbejdet en case der 

vil belyse de foregående teoretiske begreber i praksis.  

I den første case vil jeg gennemgå en case med følgende organisationsstruktur: 

Figur 5, red. 

KBJ Holding 
ApS

Datter 2 ApS

Datter 4 ApS

Datter 3 ApS

Driftsselskab 
A/S

Datter 1 A/S

JS Fonden
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Ejerforholdene er som følger: 

JS Fonden ejer KBJ Holding ApS 100% og har tillige 100% af stemmerettighederne.  

KBJ Holding ApS ejes 100% af JS Fonden. Ydermere ejer selskabet: 

Datter 1 A/S: 10% ejerskab, og 10-25% af stemmerettighederne 

Datter 2 ApS: 100% ejerskab, og 100% af stemmerettighederne 

Datter 3 ApS: 20% ejerskab, og 80% af stemmerettighederne 

Datter 4 ApS: 49% ejerskab, og 49% af stemmerettighederne 

Driftsselskab A/S: 100% ejerskab, og 100% af stemmerettighederne  

Ved første øjekast ser strukturen ret uoverskuelig ud. Men ved gennemgang af ejerforhold og 

sambeskatningskreds, er den faktisk rimelig simpel.  

 JS Fonden holdes udenfor sambeskatningen, da denne ikke er en del af de repræsenterede 

selskabsformer i SEL § 1, stk. 1, nr. 1-2b, 2d-2j, 3a-5 og 5b, SEL § 2, stk. 1, litra a og b eller 

KULBRL § 21, stk 4. 

 Datter 1 A/S holdes udenfor sambeskatningen, da denne ikke har bestemmende indflydelse 

fra en koncernforbindelse. 

 Datter 4 ApS holdes udenfor, da den bestemmende indflydelse ikke ligger i 

koncernforbindelserne 

Til sidst er der et enkelt punkt i strukturen der er tvetydig. I Datter 3 ApS, foreligger 80% af 

stemmerettighederne til KBJ Holding ApS. Her er det vigtigt at det bliver belyst, hvorvidt der 

ligger en ejeraftale der lyder, at alle anpartshavere skal være enige og dermed er der ingen der 

har den overordnede bestemmende indflydelse. Hvis dette er tilfældet, skal denne også 

særbeskattes. Hvis det ikke er tilfældet, har KBJ Holding ApS den bestemmende indflydelse og 

selskabet indgår derfor i sambeskatningen.  
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Det forudsættes at der ikke foreligger en ejeraftale, hvorfor selskabet inkluderes i 

sambeskatningskredsen i casen.  

Sambeskatningskredsen ser nu ud som følger: 

Figur 6, red.  

Ud fra teorien om moderselskab og valg af administrationsselskab, vil KBJ Holding ApS være 

moderselskab og administrationsselskab.  

Det forudsættes, at alle selskaberne har samme indkomstperiode. 

Det forudsættes ligeledes, at ingen af selskaberne har ydet tilskud til hinanden i løbet af 

regnskabsåret.  

Inden opgørelsen af den sambeskattede indkomst, skal den skattepligtige indkomst opgøres for alle 

selskaberne i sambeskatningskredsen.  

KBJ Holding 
ApS

Datter 2 ApS

Datter 4 ApS

Datter 3 ApS

Driftsselskab 
A/S

Datter 1 A/S

JS Fonden
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Tabel 11-14, red.  
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Som det fremgår af deres respektive skattepligtige indkomstopgørelser til sambeskatning, har 

Driftsselskab A/S både skattemæssige afskrivninger på bygninger og driftsmidler, samt 

straksafskrivninger. Disse er opgjort og fradraget korrekt i den skattepligtige indkomst. Datter 2 

ApS har ingen skattemæssige afskrivninger, Datter 3 ApS har lidt afskrivninger på driftsmidler og 

KBJ Holding ApS har ingen skattemæssige afskrivninger.  

Opgørelsen af de samlede skattepligtige indkomster, kan derfor samles således: 

Tabel 15, red.  

Ud fra ovenstående kan det ses, at koncernen ikke er omfattet af underskudsbegrænsningen, da 

selskabets samlede skattepligtige overskud før fremførsel af underskud, ikke overstiger t.kr. 8.385 

(2019).  

Herefter skal vi blot opgøre den samlede sambeskatningsindkomst, og anvende underskud til 

fremførsel.  

Tabel 16, red.  

Som det ses af ovenstående tabel, har jeg opgjort den sambeskattede indkomst for 2019, og 

anvendt underskud fra selskaberne forholdsmæssigt og i den korrekte rækkefølge, jf. reglen om 

underskudsrækkefølge. Det giver nu koncernen en samlet sambeskatningsindkomst på t.kr. 290.  

Inden vi laver fordelingen i sambeskatningskredsen, har jeg opgjort den egentlig skyldige restskat: 
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Tabel 17, red.  

Af denne fremgår det, at administrationsselskabet har sørget for at indbetale frivillig aconto skat i 

årets løb. Derfor er den reelle skyldige selskabsskat pr. skæringsdagen kr. 24.919.  

Som sidste led i denne sambeskatning, skal vi fordele skatten ved hjælp af sambeskatningsbidrag.  

I nedenstående tabel er det opgjort således: 

Tabel 18, red. 

Sambeskatningsfordelingen skal ses fra administrationsselskabets synspunkt, og derfor er 

tilgodehavender og gæld, et udtryk for hvordan det bliver præsenteret i KBJ Holding ApS’ 

årsrapport. Når det så er sagt, så er de t.kr. 220 ikke et udtryk for en gæld, men et udtryk for en 

indtægt fra kompensation for anvendt underskud i sambeskatningen fra hhv. Driftsselskabet og 

Datter 2. Det bliver ikke bogført som en gæld i sambeskatningsopgørelsen, men som en indtægt – 

det fremgår dog som tilgodehavende fra de to datterselskaber, hvorfor præsentationen heraf er 

inkluderet.  
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Dette var en typisk og rimelig lige ud ad landevejen opgørelse af skattepligtig indkomst til 

sambeskatning, og langt de fleste vil typisk være sambeskatninger af denne karakter man møder i 

hverdagen. Den lignede meget gennemgangen i den teoretiske del, blot med tilføjelser af 

skattemæssige afskrivninger i de særskilte opgørelser af skattepligtig indkomst for 

datterselskaberne.  

Case – udvidelse af koncern  

I denne sidste case, tager jeg udgangspunkt i eksemplet fra før. Vi skal forestille os, at opgørelsen 

fra Case 1, er opgørelsen fra sidste år, nu er der gået et år og vi skal derfor lave en ny opgørelse af 

den skattepligtige indkomst til sambeskatning. 

I årets løb har koncernen godt nok ekspanderet en hel del. I løbet af regnskabsåret har selskabet 

foretaget en omstrukturering, hvor KBJ Holding ApS og JS Fonden har stiftet et nyt mellem Holding 

selskab, og foretaget aktieombytning med det tidligere moderselskab. Derefter løbet det nye 

holding selskab i løbet af regnskabsåret et andet driftsselskab, fra en konkurrerende koncern, hvor 

de køber alle aktierne i selskabet. Koncernforbindelsen opstår d. 1. august – det vil sige 7 måneder 

inde i regnskabs- og indkomståret. 

I de næste små afsnit, vil jeg beskrive de afgørende faktorer der skal tages hensyn til i den nye 

organisationsstruktur og omstrukturering. Jeg vil udelukkende basere mig på ændringerne fra den 

forrige case, og de nye teoretiske holdepunkter der skal belyses.  

Nu ser koncernstrukturen således ud: 

Figur 7, red.  

KBJ Holding ApS
Mellemholding 

ApS

Datter 2 ApS

Datter 3 ApS

Driftsselskab A/S

Nydrift A/S

Datter 4 ApS

Datter 1 A/SJS Fonden
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Omstruktureringerne i organisationen har udløst nogen nye forhold, der skal tages højde for, når vi 

om lidt skal kigge på at opgøre den skattepligtige indkomst til sambeskatning.  

Koncernforbindelse 

Først og fremmest skal det vurderes, hvorvidt de to nye selskaber i organisationen opfylder 

kravene for koncernforbindelser og hvornår dette er sket. I dette tilfælde, er begge selskaber 

omfattet af de gældende opgørelser for obligatorisk national sambeskatning, og de indgår derfor 

begge to i sambeskatningen.  

Stillingtagen til administrationsselskab 

Når der omstruktureres i en organisation, er det ydermere vigtigt at kigge på, om valget af 

administrationsselskab fortsat giver mening og er relevant. Administrationsselskabet har som 

tidligere beskrevet visse forpligtelser, og hvis de forpligtelser giver mening at flytte rundt på, kan 

det være en oplagt mulighed at skifte administrationsselskab. Det er som udgangspunkt ikke en 

stor og omfattende proces at skifte administrationsselskab, det kræver blot at det bliver angivet til 

Erhvervsstyrelsen og SKAT, senest 30 dage efter beslutningen er truffet.  

I tilfældet i denne case, giver det fortsat mening at KBJ Holding fungerer som 

administrationsselskab, da dette fortsat er øverst i sambeskatningskredsen.  

Subsambeskatning 

Som det næste punkt i rækken, skal vi være opmærksomme på, at når der stiftes et nyt 

holdingselskab indtræder dette i sambeskatningen, og dermed bliver sambeskatningskredsen en 

”ny sambeskatningskreds”. Ved dette skal forstås, at der under det nye holdingselskab, jo allerede 

i forvejen var en sambeskatningskreds, og denne udgør nu det tidligere omtalte begreb, 

subsambeskatning. I denne skal vi derfor være opmærksomme på at, såfremt de har underskud til 

fremførsel i subsambeskatningen, kan de to nye selskaber i den nye sambeskatningskreds, altså 

ikke anvende disse. Samtidig indgår de pludselig i trin 1 i underskudsrækkefølgen som egne 

underskud, der skal anvendes først.  
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Delperiodeopgørelser  

I casens indledning, beskrev jeg også at det nye driftsselskab der er købt i regnskabsåret, Nydrift 

A/S, blev opkøbt fra en konkurrerende koncern. Det henleder os til problemstillingen om, at der 

skal opgøres delperiodeindkomster der skal inkluderes i hver sin sambeskatningskreds. For 

perioden inden den nye koncernforbindelse blev en realitet, skal indkomsten inkluderes i 

sambeskatningen med den tidligere koncern og sambeskatningskreds, og ligeledes skal den 

efterfølgende periode inkluderes i den nye sambeskatningskreds.  

Opgørelse af særunderskud i nye selskaber 

I forbindelse med opkøb af nye selskaber, er det også en væsentlig faktor i opgørelsen af den 

skattepligtige sambeskatningsindkomst, om selskabet har underskud til fremførsel fra tidligere år. 

Som beskrevet tidligere, kan selskaber i den nye sambeskatningskreds ikke anvende nytilkomne 

selskabers fremførte underskud fra tidligere, i sambeskatningen, og disse betragtes derfor som 

særunderskud i underskudsrækkefølgen. Dog kan det nye selskab ende med at blive begrænset af 

sine egne særunderskud, såfremt reglerne om underskudsbegrænsning forekommer i 

sambeskatningskredsen, da det gælder den sambeskattede indkomst for hele kredsen.  

Opgørelse af skattepligtig indkomst til sambeskatning 

I opgørelsen af den skattepligtige indkomst til sambeskatning, skal selskaberne her opgøres hver 

for sig i første omgang. Fra forrige case inkluderes de samme skattemæssige afskrivninger, blot 

med ultimo værdierne fra casen, således at disse er primo værdier i denne case, som 

forudsætningerne lægger op til.  

Derudover skal delperiodeopgørelserne gøres op for det nye driftsselskab.  

Det henfører os til opgørelser af skattepligtige indkomster til sambeskatningen som følger: 
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Tabel 19-23, red. 
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Delperiodeopgørelser for Nydrift A/S 

Som tidligere beskrevet, opstod koncernforbindelsen med det nyindkøbte driftsselskab d. 1. 

august. Da den tidligere koncerns indkomstår var lig denne koncerns indkomstår – altså 

kalenderåret – skal der derfor inkluderes 7 måneder af indkomsten i sambeskatningen med den 

tidligere koncern, og 5 måneder med vores koncern. De skattemæssige afskrivninger skal opgøres 

forholdsmæssigt.  

Til sambeskatning i tidligere sambeskatningskreds:

Til sambeskatning i den nye sambeskatningskreds: 

Tabel 24-25, red. 

Således skal ovenstående forstås, at Nydrift A/S skal indregnes i de respektive 

sambeskatningskredse med ovenstående skattemæssige indkomst. De skattemæssige opgørelser 

afskrivninger er beregnet på baggrund af, hvad værdien er opgjort til på overdragelsestidspunktet. 

I den første delperiode er der forholdsmæssigt beregnet skattemæssige afskrivninger, med 

grundlag i denne værdi. I delopgørelsen til den nye sambeskatningskreds, er der derefter beregnet 

forholdsmæssige skattemæssige afskrivninger, på baggrund af den skattemæssige værdi på 

overdragelsestidspunktet, fratrukket de beregnede skattemæssige afskrivninger der er inkluderet i 

den tidligere sambeskatningskreds.  
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Opgørelse af den skattepligtige indkomst til sambeskatning 

Ud fra ovenstående beregninger af den individuelle skattepligtige indkomst til sambeskatning, kan 

vi nu lave følgende oversigt: 

Tabel 26, red. 

NB!!! Der er nævnt et fremført underskud i Datter 3 ApS, som ikke fremgår af case 1. Dette er for at 

fremme forståelsen af teorien i case 2.  

Denne viser, at der er en samlet skattepligtig indkomst til sambeskatning på t.kr. 20.380. Nydrift 

A/S har tkr. 15.000 i fremført underskud fra tidligere år, men denne er opstået i tidligere 

sambeskatningsforhold, hvorfor denne ikke kan fradrages i de øvrige selskabers overskud, men 

udelukkende i selskabets eget overskud.  

At den samlede indkomst til sambeskatning viser t.kr. 20.380, betyder også at 

sambeskatningskredsen bliver omfattet af reglerne om underskudsbegrænsning. Derfor skal vi nu 

lave en opgørelse over, hvor meget af underskuddet der må modregnes i selskabets skattepligtige 

indkomst.  

Datter 3 ApS har jævnt et underskud til fremførsel fra tidligere år. Dette er opstået i den gamle 

sambeskatningskreds, hvorfor denne nu vil være en del af særunderskuddet til anvendelse for de 

selskaber der var repræsenteret i sambeskatningskredsen inden omstruktureringen. Til gengæld 

kan underskuddet fra Datter 3 ApS fordeles forholdsmæssigt mellem alle selskaber med overskud, 

da dette er opstået i sambeskatningen i året.  
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Opgørelsen af den sambeskattede indkomst før underskudsbegrænsningen er derfor som følger: 

Tabel 27, red.  

Som det fremgår af ovenstående, er årets skattepligtige indkomst til sambeskatning repræsenteret. 

Underskudsrækkefølgen er fulgt korrekt, og reglen om anvendelse af særunderskud er ligeledes 

opgjort korrekt.  

Nydrift A/S har særunderskud til anvendelse for selskabet selv, da dette er opstået i tidligere 

sambeskatningskreds. Derfor anvendes der kun den del, som selskabet selv modregner i deres 

skattepligtige indkomst.  

Datter 3 ApS har underskud til fremførsel fra tidligere sambeskatningskreds, hvilket konverteres til 

et særunderskud i den nye sambeskatningskreds. Dette underskud fordeles forholdsmæssigt, 

mellem de øvrige selskaber i den tidligere sambeskatningskreds.  

Ovenstående beregning er, som opgørelsen ville se ud, såfremt reglen om 

underskudsbegrænsning ikke var gældende. Jeg anvender ovenstående værdier, til opgørelsen af 

den skattepligtige indkomst til sambeskatning, i underskudsbegrænsningsmodellen.  
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Tabel 28, red. 

Ovenstående beregning viser, at før underskudsbegrænsningen, ville selskaberne i alt kunne 

fradrage t.kr. 17.160 i den sambeskattede indkomst på t.kr. 20.380, og dermed have en samlet 

skattepligtig indkomst på t.kr. 3.220.  

På grund af underskudsbegrænsningen, bliver koncernen begrænset til, kun at måtte anvende t.kr. 

15.582, af tidligere fremførte underskud til anvendelse. Det betyder at den sambeskattede 

skattepligtige indkomst stiger med t.kr. 1.578.  
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Underskudsbegrænsningen fordeler sig således: 

Tabel 29, red.  

Af denne fremgår det, at både Nydrift A/S og Datter 3 ApS bliver begrænset i deres anvendelse af 

særunderskud, i forbindelse med underskudsbegrænsningen.  

Den samlede skattepligtige opgørelse af sambeskatningsindkomsten efter 

underskudsbegrænsningen, ser derfor således ud: 

Tabel 30, red. 

Denne oversigt stemmer overens med vores beregning af underskudsbegrænsningen, og viser 

ydermere, hvor meget de to selskaber der blev omfattet af underskudsbegrænsningen, må vente 

med at modregne til senere år.  
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Den samlede skattepligtige indkomst der vil fremgå af et udarbejdet skattebilag, vil derfor være 

følgende:  

Tabel 31, red. 

Når den sambeskattede skattepligtige indkomst er beregnet, skal sambeskatningsbidraget fordeles 

således: 

Tabel 32, red. 

Denne opgørelse er ligesom i de øvrige eksempler, set ud fra administrationsselskabets perspektiv. 

Derfor fremgår aconto raterne af frivillig aconto selskabsskat ikke, da denne udelukkende figurerer 

i administrationsselskabets bogføring.  

Opgørelsen skal forstås ved, at den samlede skattebetaling er på t.kr. 1.056, der står som gæld i 

administrationsselskabet som afregning til SKAT på sambeskatningskredsens vegne.  
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Derudover er der sambeskatningsbidrag, som er kompensation fra de selskaber der har anvendt 

underskud til fremførsel fra de øvrige selskaber i koncernen. Denne kompensation svarer til den 

skattemæssige værdi af underskuddet der er anvendt.  

Ligesom tidligere, fremgår der både gæld og tilgodehavender for administrationsselskabet. 

Tilgodehavendet skal forstås som værende administrationsselskabets egen del af selskabsskatten 

og sambeskatningsbidragene, for at få bundlinjen til at stemme.  

Således har vi opgjort den skattepligtige indkomst for den nye sambeskatningskreds, for deres 

første samlede indkomstår.  

I min konklusion i det kommende afsnit, vil jeg komme nærmere ind på refleksioner i forbindelser 

med gennemgangen og opgørelserne.  

Konklusion  

I de foregående afsnit har jeg berørt sambeskatningens hovedpunkter og relevant teori herom. Jeg 

har ved hjælp af eksempler på forskellige koncernstrukturer, gennemgået teorien omkring 

sambeskatning slavisk, samt belyst hvilke specifikke punkter der er relevant for udarbejdelsen af en 

sambeskattet skattepligtig indkomst. Jeg vil i dette afsnit reflektere over, hvad de foregående afsnit 

har åbnet af spørgsmål, problemstillinger, fordele og ulemper, og jeg vil hertil perspektivere til og 

reflektere over, om udfaldet havde været det samme, såfremt reglerne så ligedan ud i dag, som for 

10 år siden.  

Min gennemgående observation i forbindelse med udarbejdelsen af opgaven er, at begrebet 

sambeskatning er opstået, for at drage koncernforbundne virksomheder en fordel af 

søsterselskaber-, datterselskaber- og moderselskabers potentielle underskud, så sambeskatningen 

som udgangspunkt skal ses som en positiv ting for selskaberne i en sambeskatningskreds.  
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Når det så er sagt, så er det samtidig min opfattelse, at lovgivningen herom i visse tilfælde har 

været for lempelig, så Skatteministeriet og skattestyrelsen har brændt sig lidt, på 

erhvervsdrivendes kreative måde at flytte selskabers underskud på inden for lovgivningens 

grænser, for at undgå at betale selskabsskat.  

På den baggrund har man af flere omgang indført restriktive regler for sambeskatningen, herunder 

begrebet underskudsbegrænsning, således at selskaber ikke ”bare” kan bruge løs af interne 

underskud i koncernen.  

Jeg vil i de næste delafsnit komme ind på fordele og ulemper ved sambeskatningen i de 

gennemgåede cases.  

Fordele ved sambeskatning 

Set ud fra virksomhedernes synspunkter i case 1, har sambeskatning udelukkende betydet for 

dem, at de har sparet penge på selskabsskat ved at anvende underskud fra de øvrige selskaber. I 

stedet for at betale skat af t.kr. 1.540, skulle de betale skat af t.kr. 290, hvilket har sparret dem for 

t.kr. 275 samlet set her og nu. Det giver dem en klar likviditetsmæssig fordel, i forhold til 

selskabernes evne til videre drift.  

Ligeledes er opgørelsen i case 2, udslagsgivende på, at den samlede sambeskattede indkomst går 

fra t.kr. 20.380, til t.kr. 4.798. Der skal dog fratrækkes det ene selskabs eget underskud til 

fremførsel, der ikke gavnede de øvrige selskaber i sambeskatningen, men det er fortsat en 

besparelse på t.kr. 203, der giver den likvide fordel til de øvrige selskaber i koncernen.  

Ovenstående er helt klart min opfattelse, at dette er det klare incitament for at sambeskatning er en 

positiv ting for koncernforbindelser.  

Inden lovgivningen om underskudsbegrænsning blev vedtaget, kunne selskaber have 

virksomheder med underskud og dermed udnytte disse for at undgå at betale skat i de selskaber 

med overskud. Altså, udelukkende drive selskaber med det udgangspunkt, at anvende 
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underskuddet til lempelse af selskabsskatten i de øvrige selskaber. Det må også siges at have 

været en fordel for den smarte erhvervsdrivende, og det har helt sikkert dannet grundlag for 

mange selskabers fortsatte drift, at have mulighed for at anvende denne model i nogen år.  

At den nationale sambeskatning er blevet obligatorisk, må derfor siges som udgangspunkt at være 

en fordel for koncerninterne forbindelser.  

Ulemper ved sambeskatning 

Sambeskatningen har som jeg ser det, næppe deciderede ulemper – men nogen restriktioner, der 

komplicerer opgørelsen af den sambeskattede indkomst en hel del.  

Reglen om underskudsbegrænsning gør at selskaberne ikke kan få fradrag for hele deres fremførte 

underskud på samme tid. Dette er en ulempe hvis selskabet går konkurs året efter, og 

underskuddet derfor ikke kan anvendes i sambeskatningen længere, og det dermed er ”spildt” 

som følge af underskudsbegrænsningen.  

Derudover kan det være en ulempe at være underlagt obligatorisk sambeskatning, da man jo ved 

særbeskatning ikke er underlagt de samme regler, og derfor ville have kunnet fradrage det sidste 

af det fremførte underskud også.  

En anden ulempe ved sambeskatning er, at der i de senere år er kommet mange regler til, og det 

er blevet et meget komplekst område at opgøre. Mange revisorer har udtrykt deres utilfredshed 

med netop denne øgede kompleksitet, på et i forvejen meget komplekst område. Dette være sig 

dog kun teoretisk og for den praktiske opgørelse af den sambeskattede indkomst, og ikke 

nødvendigvis for koncernforbindelserne det drejer sig om.  

Opsamling og perspektivering 

Som opsamling på ovenstående, har denne rejse gennem sambeskatningens lag af lovgivninger, 

regler og forhold givet stof til eftertanke. Det må som erhvervsdrivende være svært at sætte sig ind 

i forhold i sin virksomhed, der på så mange måder er komplekst selv for fagfolk. Mit personlige bud 
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er, at mange erhvervsdrivende ikke nødvendigvis kender alle de forhold der er om 

sambeskatningsregler, og blot sætter sin lid og blå øjne, til deres revisor, om opgørelsen heraf.  

Var opgaven her skrevet for bare 10 år siden, var underskudsbegrænsningen ikke en del af det. 

Mange øvrige regler var nuanceret i forhold til hvordan de ser ud på nuværende tidspunkt, og det 

er min klare opfattelse at reglerne omkring sambeskatning har været under stor og restriktiv 

udvikling igennem de senere år.  

Når det så er sagt, så er det stadig min konklusion at, sambeskatning er en attraktiv løsning for 

koncernforbindelser – og dette være sig selvom denne er obligatorisk, og ikke ville kunne 

fravælges, selvom det var negativt for dem.  

For helt slavisk at sørge for, at alle spørgsmål i min indledende problemformulering bliver besvaret 

behørigt i min konklusion, vil jeg opliste dem nedenfor og besvare dem.  

Problemformuleringen lægger op til, at opgaven vil omhandle nogen overordnede spørgsmål jeg vil 

tage udgangspunkt i, i min beskrive, analyse og konklusion i opgaven: 

 Hvornår blev sambeskatning første gang indført i Danmark? 

Spørgsmålet er besvaret i den indledende del af opgaven, hvor sambeskatningens 

historiske holdepunkter bliver beskrevet. Sambeskatningen så første gang dagens lys i 

1903, og har siden udviklet sig gradvist til hvor den er i dag.  

Jeg vil gerne undersøge reglerne om sambeskatning, 

herunder udviklingen i national sambeskatning set i et 

historisk perspektiv. Med udgangspunkt i en fiktiv case 

virksomhed, vil jeg analysere fordele og ulemper ved 

sambeskatning, og perspektivere til udviklingen i reglerne 

omkring sambeskatning i de sidste 10 år. 



Side | 67  

 Hvilke begreber har haft stor betydning igennem sambeskatningens levetid, og hvilken 

betydning har de forskellige i dag? 

Den begrebsmæssige del af sambeskatningen, har ligesom sambeskatningen generelt, 

været under udvikling igennem alle sambeskatningens leveår. De senere år har begreber 

som territorialprincippet- og globalprincippet været gennemgribende, som følge af 

opdelingen af national og international sambeskatning. Derudover har begreber som 

underskudsbegrænsninger, sambeskatningsbidrag, subsambeskatninger, 

underskudsrækkefølger og særunderskud haft og har afgørende betydning for hvordan 

sambeskatningen opgøres i dag. Alle disse begreber er gennemgået i opgaven.  

 Hvornår er man underlagt sambeskatning, og hvilke selskaber er omfattet? 

Man er som udgangspunkt omfattet af obligatorisk national sambeskatning, såfremt 

selskabet indgår i en koncernforbindelse og fremgår af SEL § 1, stk. 1, nr. 1-2b, 2d-2j, 3a-5 

og 5b, SEL § 2, stk. 1, litra a og b eller KULBRL § 21, stk 4.  

 Hvilke forudsætninger skal være opfyldt, for at opgøre en sambeskattet indkomst? 

Mange forhold, forudsætninger og overvejelser skal være opfyldt for at opgøre en 

sambeskattet indkomst. I opgaven har jeg slavisk gennemgået disse forhold, med 

udgangspunkt i en fiktiv case virksomhed.  

 Hvad er fordelene og ulemperne ved den obligatoriske nationale sambeskatning? 

Fordele og ulemper ved national sambeskatning, er gennemgået med udgangspunkt i 2 

udarbejdede cases med hver deres problemstillinger og koncernstruktur. Disse er 

beskrevet i konklusionens indledning.  

 Hvis mit afgangsprojekt var skrevet for 10 år siden, ville konklusionen så være den samme 

som i dag? 

Det korte svar til dette spørgsmål er ja. Den overordnede konklusion ville være den samme, 

i og med min opfattelse er, at sambeskatning er dannet som en positiv ting for 

koncernforbindelser. Dog vil beregninger og udfald af opgavens beregningsmetoder ikke 

være enslydende, da opgaven er skrevet ud fra nuværende regelsæt, og dette er ændret 

løbende.  
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