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1. Indledning

Sambeskatning er et emne som har stor betydning i danske koncerner, hvor vi også har set

mange lovændringer siden introduktionen af national sambeskatning, hvorfor reglerne er

blevet mere specifikke og generelt kompliceret for virksomhederne selv at holde styr på. Det

er et emne som er meget relevant for danske selskaber som indgår i danske koncerner, men

også et emne som er meget relevant for revisorer, da det oftest er revisor der bliver sat til at

opgøre og beregne sambeskatningsindkomst og udarbejde underskudsanvendelse. I vores

hverv som revisorer, er vi naturligt nysgerrige på reglerne der dikterer hvad sambeskatning

er, og hvad det indebærer at indtræde i en sambeskatningskreds.

Reglerne om obligatorisk national sambeskatning er gældende for alle danske

skattesubjekter. Regeringen gennemførte omfattende ændringer af sambeskatningsreglerne

ved lov nr. 426 af 6. juni 2005, hvilket skabte en mere sammenhængende

koncernbeskatning i Danmark. Den obligatoriske nationale sambeskatning blev introduceret i

denne sammenhæng, samt begrebet koncerndefinition blev præciseret i lovteksten, hvilken

er en essentiel forudsætning i regler om obligatorisk national sambeskatning.

Sambeskatning betyder, at selskaber som er koncernforbundet har mulighed for at udnytte

underskud på tværs af sambeskatningskredsen til at nedsætte eller helt undlade en eventuel

skattebetaling i et indkomstår. Helt simpelt betyder det, at selskaberne i sambeskatningen på

kort sig kan spare noget skat hvilket kan få en positiv likviditetspåvirkning. På lang sigt vil

selskaberne i sambeskatningen dog altid ende med at betale den indkomstskat, som

vedrører deres individuelle skatteregnskaber. Forudsætningen herfor er dog at de

individuelle selskaber efterlever lovgivningen ved opgørelse af deres skattepligtige

indkomster, herunder også reglerne for anvendelse af de opståede underskud.

Reglerne om obligatorisk national sambeskatning medfører naturligvis muligheder og

begrænsninger for dem omfattet heraf. Afhandlingen vil løbende identificere disse

muligheder og begrænsninger, samt afslutningsvist bringe en diskussion med vores

subjektive vurdering af den obligatoriske sambeskatning og hvordan reglerne, mulighederne

og begrænsningerne herved kan påvirke ledelsens beslutningstagen.
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2. Problemformulering

Med udgangspunkt i ovenstående indledning, vil vi bygge vores afhandling op omkring
følgende problemformulering:

● Hvad er de nugældende regler for national obligatorisk sambeskatning, og hvad er
udfordringerne i forbindelse med underskudsanvendelse i sambeskatningskredsen?

For at besvare ovenstående problemformulering vil vi gøre brug af følgende
underspørgsmål:

Hvad er sambeskatning?

Vi vil redegøre for lovbestemmelserne, der diktere om national sambeskatning, samt hvilke
skattesubjekter der er underlagt bestemmelserne og hvornår der er tale om en
koncernforbindelse.

Hvad er et administrationsselskab?

Vi vil redegøre for begrebet administrationsselskab, dets funktion og forpligtelser, og komme
ind på hæftelsesreglerne i sambeskatning.

Hvilken betydning har indkomstår i en sambeskatning?

Vi vil definere begrebet indkomstår, herunder hvilke regler der forbinder sig hertil, samt
redegøre for omlægning af regnskabsår og konsekvenser heraf i forbindelse med ind- og
udtræden af en sambeskatningskreds.

Hvordan opgøres sambeskatningsindkomsten?

Vi vil belyse, hvordan sambeskatningsindkomsten opgøres, samt redegøre for de
grundlæggende regler og lovgrundlag for opgørelsen. Herudover vil vi gennemgå
delårsindkomsten samt skattemæssige afksrivninger.

Hvordan fordeles under- og overskud i en sambeskatning?

Vi vil redegøre og gennemgå anvendelse og fordeling af over- og underskud i
sambeskatningskredsen, samt inddrage reglerne om særunderskud,
underskudsbegrænsning, handel med underskudsselskaber, sambeskatningsbidrag samt
tilskud mellem sambeskattede selskaber

Vi vil afslutningsvis lave en opsummering af, hvilke fordele og ulemper der er ved
obligatorisk national sambeskatning i henhold til de beskrevne skattemæssige konsekvenser
heraf. Ydermere vil vi også diskutere, hvordan reglerne for sambeskatnings kan påvirke
ledelsens beslutningstagen.
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3. Metode

Afhandlingens formål er at give læseren en forståelse af de gældende regler som vedrører

den obligatoriske nationale sambeskatning. Til understøttelse af den teoretiske gennemgang

af den obligatoriske nationale sambeskatning, har vi brugt den juridiske metode for at

systematisere og fortolke hvordan den gældende lovgivning i praksis påvirker de danske

selskaber. Da vi tager udgangspunkt i eksisterende litteratur på området, vil afhandlingen

være et litteraturstudie.

Afhandlingen er struktureret således at vi følger underspørgsmålene i problemformuleringen.

Først vil vi redegøre for den gældende lovgivning i de forskellige scenarier, derefter vil vi

gennemgå konsekvensen og opgøre den skattepligtige indkomst illustreret som figurer og

regneeksempler. Afslutningsvis vil vi besvare problemformuleringen med en overordnet

konklusion.

Vi antager at læseren har kendskab til retssystemet, retsområderne, retskilderne og deres

sammenspil med hinanden samt fortolkningsprincipper.

Vi har hovedsageligt gjort brug af primær litteratur i form af gældende lovgivning, domme,

bindende svar og skats juridiske vejledning.

Derudover har vi gjort brug af sekundære kilder i form af fortolkninger af gældende

lovgivning. Vores sekundære kilder har været igennem et peer-review, og alle vores kilder

vurderes at have en høj reliabilitet og validitet, da vi enten har taget udgangspunkt i

lovgivningen eller fortolkninger heraf, som er udarbejdet af skatteeksperter, samt danmarks

største revisionshuse.

3.1. Forkortelser

Vi har oplistet forkortelser, der er anvendt i opgaven, nedenfor:

AL Afskrivningsloven

ABL Aktieavancebeskatningsloven

A/S Aktieselskab

I/S Interessentskab

KGL Kursgevinstloven

K/S Kommanditselskab

LL Ligningsloven
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P/S Partnerselskab

SEL Selskabsskatteloven

SL Statsskatteloven

ÅRL Årsregnskabsloven

4. Afgrænsning

Vores afhandling afgrænses til kun at tage udgangspunkt i den obligatorisk nationale

sambeskatning, hvorfor der altså ikke inddrages en dybdegående redegørelse af frivillig

international sambeskatning, jf. SEL § 31 A. Denne afgrænsning medfører derfor tillige, at

der også afgrænses fra CFC-sambeskatning, hvilket omhandler sambeskatning med

udenlandsk aktivitet, jf. SEL § 32. Herudover vil afhandlingen udelukkende omfatte

skattesubjekter, som er fuldt skattepligtige til Danmark. Skattesubjekter der har begrænset

skattepligt i Danmark, vil ikke blive behandlet. Yderligere afgrænses afhandlingen til ikke at

behandle filialer.

Vores afhandling tager udelukkende udgangspunkt i handlingerne, der foretages i en

sambeskatnings når hvert enkelt selskab har opgjort sin skattepligtige indkomst. Der

afgrænses derfor til ikke at foretage dybdegående redegørelse af de almindelige

skatteretlige regler omkring opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst, herunder

acontoskatteordningen og opgørelse af restskat. Det er ved de givne eksempler i

afhandlingen forudsat, at de enkelte skattepligtige indkomster er opgjort korrekt og i

overensstemmelse med skattelovgivningen.

Afhandlingen afgrænses yderligere fra at behandle rentefradragsbegrænsningsreglerne,

herunder reglerne om tynd kapitalisering, EBITDA-begrænsning og renteloft, idet reglerne

anses for at ligge uden for de grundlæggende regler og principper og da det ikke findes

relevant ved behandling af afhandlingens problemstilling. Herunder, afgrænses afhandlingen

også til ej at behandle reglerne angående anmodning om skattekreditordningen i en

sambeskatningskreds ved forsknings- og udviklingsomkostninger efter LL §8 B.

Idet afhandlingen omhandler de skattemæssige regler angående skat og sambeskatning,

afgrænses afhandlingen til ej at behandle den regnskabsmæssige behandling af henholdsvis

skyldig og tilgodehavende skat samt udskudt skat.
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5. Hvad er sambeskatning

I dette afsnit vil vi redegøre for lovbestemmelserne, der diktere om national sambeskatning,

samt hvilke skattesubjekter der er underlagt bestemmelserne og hvornår der er tale om en

koncernforbindelse.

I Danmark er der tale om sambeskatning når to eller flere selskaber er koncernforbundne. Er

selskabet omfattet af reglerne om sambeskatning, så skal selskabet beskattes sammen med

de øvrige selskaber i sambeskatningskredsen.  Dette betyder sambeskatningskredsen skal

opgøre en samlet skattepligtig indkomst, og at selskabets underskud kan blive modregnet i

de øvrige selskabers skattepligtige indkomst.

Bestemmelserne for koncernforbundne selskaber finder vi i SEL § 31, stk 1.

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

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

(national sambeskatning). Ved koncernforbundne selskaber og foreninger m.v. forstås

selskaber og foreninger m.v., der på noget tidspunkt i indkomståret tilhører samme koncern,

jf. § 31 C. I stk. 2-9 sidestilles faste ejendomme og tilknyttet virksomhed efter

kulbrinteskatteloven med faste driftssteder. Ved ultimativt moderselskab forstås det selskab,

som er moderselskab uden at være datterselskab, jf. § 31 C.1

I sambeskatningskredsen skal hvert enkelt skattesubjekt udarbejde sin egen skattepligtige

indkomst, som derefter indgår i den samlede selvangivelse, som bliver indberettet af

administrationsselskabet.

Da det er administrationsselskabet som indberetter og betaler den samlede selskabsskat, så

skal de enkelte skattesubjekter betale sin andel af skatteforpligtelsen til

administrationsselskabet. Ligeledes vil de selskaber som har et skattemæssigt underskud,

have godtgjort skatteværdien af det anvendte underskud.

Hele indkomsten for de enkelte skattesubjekter skal indregnes i den samlede

sambeskatningsindkomst, også når selskaberne ikke er 100% ejet af koncernen.2 Her er det

vigtigt at betingelserne for en koncernforbindelse er opfyldt, som vi kommer til at uddybe i

afsnit 5.4 Koncerndefinition.

2 Sambeskatning - BDO
1 Selskabsskatteloven § 31
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Der findes to former for sambeskatning, obligatorisk national sambeskatning og frivillig

international sambeskatning. Som nævnt i afgrænsningen, vil vi ikke kommer nærmere ind

på frivillig international sambeskatning.

5.1. Hvilke skattesubjekter er omfattet af obligatorisk national sambeskatning

Et skattesubjekt er en juridisk person eller person som er skattepligtig jf. SL § 2.

National sambeskatning omfatter som udgangspunkt kun virksomheder på dansk

territorium3. Derudover skal koncernforbundne selskaber og foreninger mv. sambeskattes jf.

SEL § 31 stk. 1. Dvs. at national sambeskatning altså er obligatorisk.

5.2. Selskaber og foreninger omfattet af obligatorisk national sambeskatning:

Skattesubjekter der er omfattet af obligatorisk national sambeskatning jf. SEL §31 er

skattesubjekter som er omfattet 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.

De relevante skattesubjekter jf. ovenstående bestemmelser er:

● Aktie- og anpartsselskaber. Se SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 1.

● Andre selskaber i hvilke ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets

forpligtelser, og som fordeler overskuddet i forhold til den kapital, deltagerne har

indskudt i selskabet. Se SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 2.

● Selskaber omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 2 C. Se SEL

(selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 2.

● Registrerede selskaber med begrænset ansvar. Se SEL (selskabsskatteloven) § 1,

stk. 1, nr. 2.

● Sparekasser, andelskasser og foreninger oprettet efter § 207 i lov om finansiel

virksomhed. Se SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 2 a.

● Registrerede medarbejderinvesteringsselskaber efter § 7 i lov om

medarbejderinvesteringsselskaber. Se SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 2 b.

● DSB. Se SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 2 d.

● Elselskaber, hvorved forstås selskaber mv., i hvis aktiviteter indgår produktion,

transport, handel eller levering af elektricitet. Se SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk.

1, nr. 2e.

3 Skat.dk: CD3.1.1 Introduktion til national sambeskatning - Skats Juridiske Vejledning
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● Kommuner, der driver netvirksomhed og øvrig virksomhed, som enten er omfattet af

elforsyningslovens § 2, stk. 1, eller undtaget efter SEL (selskabsskatteloven) § 2, stk.

4, fra elforsyningslovens bestemmelser (elnæringsvirksomhed). Se SEL

(selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 2f.

● Energinet.dk. Se SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 2g.

● Vandforsyningsselskaber, der er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens

organisering og økonomiske forhold, og spildevandsforsyningsselskaber, hvorved

forstås selskaber mv., der for andre og mod betaling behandler eller transporterer

spildevand. Det gælder uanset vand- eller spildevandsforsyningsselskabets

organisationsform. Hvis der er tale om et interessentskab, et kommanditselskab eller

et kommanditaktieselskab, er det interessenterne, komplementarerne eller

kommanditisterne, der er skattepligtige efter bestemmelsen. Det er kun interessenter,

komplementarer og kommanditister, der er juridiske personer, som er omfattet af

bestemmelsen. Indregistrerede aktieselskaber er dog omfattet af skattepligten for

aktieselskaber i SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 1. Se SEL

(selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 2h.

● Naviair. Se SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 2i.

● Danpilot. Se SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 2j.

● Brugsforeninger. Se SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 3a.

● Foreninger hvis formål er at fremme medlemmernes fælles erhvervsmæssige

interesser gennem deres deltagelse i foreningens virksomhed som aftagere,

leverandører eller på anden lignende måde, og som ikke er omfattet af SEL

(selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 2, 3 eller 3a. Se SEL (selskabsskatteloven) § 1,

stk. 1, nr. 4.

● Gensidige forsikringsforeninger, der ikke er omfattet af §§ 294-303 i lov om finansiel

virksomhed. Se nærmere SEL § 1, stk. 1, nr. 5.

● Fonde og foreninger som er nævnt i § 216 i lov om finansiel virksomhed,

KommuneKredit og Dansk Eksportfinansieringsfond. Se SEL (selskabsskatteloven) §

1, stk. 1, nr. 5b.

● Faste driftssteder beliggende her i landet.

● Danske selskaber, der omkvalificeres efter SEL (selskabsskatteloven) § 2 A. Se SEL

(selskabsskatteloven) § 2, stk. 1, litra a.

● Faste ejendomme beliggende her i landet. Se SEL (selskabsskatteloven) § 2, stk. 1,

litra b.

● Selskaber der kun er skattepligtige til Danmark efter kulbrinteskattereglerne. Se

KULBRL § 21, stk. 4. Disse virksomheder er i relation til reglerne om national og
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international sambeskatning sidestillet med faste driftssteder - på samme måde som

fast ejendom er sidestillet med faste driftssteder.

Følgende fonde og foreninger mv. kan derimod ikke indgå i sambeskatningen:

● Andelsforeninger, der er skattepligtige efter SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr.

3

● Investeringsforeninger, der er skattepligtige efter SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk.

1, nr. 5 a

● Andre foreninger mv., der er skattepligtige efter SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1,

nr. 6

● Fonde og foreninger, der er skattepligtige efter fondsbeskatningsloven.

Uanset at disse foreninger mv. ikke kan indgå i selve sambeskatningen, kan foreningerne

mv. eventuelt indgå i vurderingen af, hvorvidt selskaber mv. i øvrigt er koncernforbundne. Se

SEL § 31 C.

5.3. Koncerndefinitionen

Dette afsnit vil redegøre for hvilke betingelser der skal være opfyldt for at der er tale om en

koncernforbindelse mellem selskaber.

Der er koncernforbindelse mellem selskaber og foreninger mv., hvis de på noget tidspunkt i

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

Koncernbegrebet er fastlagt i selskabsloven § 6 og 7, og definerer kredsen af de danske

selskaber, faste driftssteder og faste ejendomme, der indgår i den obligatoriske nationale

sambeskatning. Koncerndefinitionen er blevet ændret flere gange, og jf. lovændringen Lov

nr. 516 af 12. juni 2009, blev koncerndefinitionen tilpasset sådan at der nu har en afgørende

betydning hvem der reelt har bestemmende indflydelse. Da lovgiver fortsat ønskede at

overensstemmelse mellem koncernbegrebet i sambeskatningsreglerne og

årsregnskabsloven, blev koncerndefinitionen ændret i SEL § 31 C, sådan at den nu er den

samme som i den internationale regnskabsstandard IAS 27.

I skattelovgivningen findes en række bestemmelser som fastlægger koncernbegrebet på

forskellig vis. Der er altså her ikke tale om samme fremgangsmåde som i selskabsloven,

hvor der er et entydigt koncernbegreb. Det skatteretlige koncernbegreb anses mere som et
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relationsbegreb, da koncernbegrebet defineres forskelligt alt efter om det er at finde i

kursgevinstloven, aktieavancebeskatningsloven og selskabsskatteloven.

5.3.1. Selskabsskatteloven(SEL)

Jf. Selskabsskatteloven er koncernbegrebet fastsat i SEL §31 C. Koncernbegrebet bliver her

anvendt ved afgørelsen af, om selskaber skal eller overhovedet kan sambeskattes. En

koncern består, jf. SEL §31 C, stk. 1, af et moderselskab og et eller flere underliggende

datterselskaber. Moderselskabets betegnes i sambeskatningskredsen som

administrationsselskabet, og der kan i hver sambeskatningskreds kun være ét direkte

administrationsselskab. Administrationsselskabet udpeges på baggrund af om selskabet

opfylder et eller flere af kriterierne i SEL §31 C, stk. 2-6:

2. Bestemmende indflydelse er beføjelsen til at styre et datterselskabs økonomiske og

driftsmæssige beslutninger.

3. Bestemmende indflydelse i forhold til et datterselskab foreligger, når moderselskabet

direkte eller indirekte gennem et datterselskab ejer mere end halvdelen af

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

at et sådant ejerforhold ikke udgør bestemmende indflydelse.

4. Ejer et moderselskab ikke mere end halvdelen af stemmerettighederne i et selskab,

foreligger der bestemmende indflydelse, hvis moderselskabet har

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

andre investorer,

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

en vedtægt eller aftale,

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

ledelsesorgan og dette organ besidder den bestemmende indflydelse på selskabet

eller

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

tilsvarende organ og derved besidder den faktiske bestemmende indflydelse over

selskabet.
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5. Eksistensen og virkningen af potentielle stemmerettigheder, herunder tegningsretter

og købsoptioner på kapitalandele, som aktuelt kan udnyttes eller konverteres, skal

tages i betragtning ved vurderingen af, om et selskab har bestemmende indflydelse.

6. Ved opgørelsen af stemmerettigheder i et datterselskab ses der bort fra

stemmerettigheder, som knytter sig til kapitalandele, der besiddes af datterselskabet

selv eller dets datterselskaber.

Hvis der i en koncern er mere end ét selskab, der opfylder et eller flere af ovenstående

kriterier, er det alene det selskab som udøver den reelle bestemmende indflydelse over

selskabernes økonomiske og driftsmæssige beslutninger der anses som

administrationsselskabet jf. SEL §31 C.

5.3.2. Kursgevinstloven(KGL)

Som følge af KGL § 4, stk. 2, skal koncernforbindelsen forstås som:

1. ‘’selskaber og foreninger m.v., hvor samme aktionærkreds ved fordringens

erhvervelse eller på noget senere tidspunkt direkte eller indirekte ejer mere end 50

pct. af aktiekapitalen i hvert selskab,

2. selskaber og foreninger m.v., hvor samme aktionærkreds ved fordringens

erhvervelse eller på noget senere tidspunkt direkte eller indirekte råder over mere

end 50 pct. af stemmerne i hvert selskab,

3. en fond og selskaber, hvori fonden ved fordringens erhvervelse eller på noget senere

tidspunkt direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af aktiekapitalen i hvert selskab,

eller

4. en fond og selskaber, hvori fonden ved fordringens erhvervelse eller på noget senere

tidspunkt direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af stemmerne i hvert

selskab.’’

KGL handler om den skattemæssige behandling af kursgevinster og tab på gæld, finansielle

kontrakter og fordringer.

5.3.3. Aktieavancebeskatningsloven(ABL)

Som følge af ABL § 4 A forstås datterselskabsaktier som,’’aktier som ejes af et selskab, der

ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i datterselskabet, jf. dog stk. 2, 3 og 7.’’ Det er vigtigt at
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pointere, at selskabet skal være et selvstændigt skattesubjekt, der kan indgå i en

sambeskatning for at kunne defineres som datterselskabsaktier.

Koncernselskabsaktier bliver jf. ABL § 4 B beskrevet som,’’aktier, hvor ejeren og det selskab,

hvori der ejes aktier, er sambeskattede efter selskabsskattelovens § 31 eller kan

sambeskattes efter selskabsskattelovens § 31 A. Ved koncernselskabsaktier forstås

desuden aktier, hvor en fond m.v. og det selskab, hvori der ejes aktier, er koncernforbundne,

jf. selskabsskattelovens § 31 C, og hvor selskabet kan indgå i en sambeskatning.

Stk. 2. Koncernselskabsaktier anses for ejet direkte af de af det ejende koncernselskabs

(mellemholdingselskabets) aktionærer, som er omfattet af selskabsskattelovens § 1, § 2, stk.

1, litra a, eller §§ 31 A eller 32, fondsbeskatningslovens § 1 eller ligningslovens § 16 H, og

som ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i det underliggende selskab i ethvert led mellem

aktionæren og mellemholdingselskabet. Det gælder dog kun, hvis alle betingelserne i § 4 A,

stk. 3, nr. 1-5, er opfyldt. § 4 A, stk. 4-6, finder tilsvarende anvendelse.

Vi kan ud fra ovenstående konkludere af koncerndefinitionen i ABL tager udgangspunkt i

koncerndefinitionen i SEL.

5.3.4. Formodningsregel

Der eksisterer en formodningsregel om, at hvis et moderselskab ejer mere end halvdelen af

stemmerettighederne i et datterselskab direkte eller indirekte gennem en dattervirksomhed,

er der tale om bestemmende indflydelse, medmindre det modsatte klart kan bevises. Et

selskab, som ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne direkte eller indirekte, anses

således for at udøve bestemmende indflydelse og dermed for at være moderselskab,

medmindre selskabet godtgør, at den ikke udøver bestemmende indflydelse over det andet

selskabs økonomiske og driftsmæssige beslutninger. Som udgangspunkt foreligger der

således et moder-datterforhold i tilfælde, hvor moderselskabet besidder mere end 50 pct. af

stemmerettighederne i dattervirksomheden. Ligeledes antages det, at et selskab, der  ikke

besidder mere end 50%, ikke er det selskab, der udøver den bestemmende indflydelse over

selskabets økonomiske og driftsmæssige beslutninger. I disse situationer vil selskabet

således skulle godtgøre, at det faktisk udøver bestemmende indflydelse, førend

udgangspunktet kan fraviges4.

4 Skat.dk: CD3.1.2.2 Koncernforbindelse - Skats Juridiske vejledning
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5.3.5. Bestemmende indflydelse

For at afgøre om der er tale om en koncernforbindelse, er det altafgørende at se om der

foreligger bestemmende indflydelse.

Bestemmende indflydelse defineres som beføjelsen til at styre et datterselskabs økonomiske

og driftsmæssige beslutninger. Se SEL § 31 C, stk. 2.5

SEL § 31 C, stk 4, nr. 1 anvender ordlyden råderet i stedet for besidde. Det er ikke

tilstrækkeligt at besidde stemmerettigheder, for at afgøre om der er en koncernforbindelse.

Det har altafgørende betydning, at der rent faktisk foreligger bestemmende indflydelse.

Bestemmelsen omfatter blandet andet vetoret i ejeraftaler, som kan give anledning til tvivl

om et selskab rent faktisk har bestemmende indflydelse.

Det må antages, at moderselskabet egenhændigt skal kunne råde over de overførte

stemmer.

Hvis en ejeraftale er udformet således at f.eks Selskab A og Selskab B indgår en aftale om,

at minoritetsaktionær(Selskab B) stemmemæssigt er stillet på sådan en måde at det ikke har

flertallet af stemmerettighederne, men hvor beslutningskompetencen alligevel ligger hos

selskab B, kan det påvises at ejerforholdet udgør en bestemmende indflydelse jf.

SKM2010.209.RS.

Ved bindende svar SKM2010.677.SR bekræftede Skatterådet, at der ikke skulle etableres

sambeskatning, hverken efter den tidligere eller efter den nuværende opfattelse af SEL § 31

C. Der skulle tages stilling til, om en aktionæroverenskomst (ejeraftale) hvori det var aftalt, at

en række beslutninger krævede 100 % repræsentation og tilslutning i bestyrelsen, medførte

obligatorisk sambeskatning. Der var indgået en aftale mellem investorerne, men på grund af

den nævnte vetoret var det potentielle moderselskabs beslutningskompetence indskrænket

og derfor skulle selskaberne ikke sambeskattes.

I tilfælde af at et datterselskab bliver underlagt kontrol af offentlige myndigheder, en domstol

eller en tilsynsmyndighed, vil der i dette tilfælde heller ikke foreligge bestemmende

indflydelse jf. IAS 27 pkt. 21

Ved opgørelsen af stemmerettighederne, skal der ses bort fra egne aktier jf. SEL § 31 C, stk.

6. Dvs. at der også kan opstå situationer hvor mindre end 50% af de stemmeberettigede

5 Skat.dk: CD3.1.2.2 Koncernforbindelse - Skats Juridiske Vejledning
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aktier. Har vi et en tilfælde hvor et selskab har 10% egne aktier, så vil der foreligge

bestemmende indflydelse allerede ved 45% af de stemmeberettigede aktier.

(100%-10% = 90% ---> 90/2 = 45%)

5.4. Delkonklusion

I Danmark er der tale om sambeskatning når to eller flere selskaber er koncernforbundne.

Reglerne for sambeskatning er ændret flere gange, og vi er nu gået over til at benytte et

koncernbegreb som afspejler bestemmelserne i IAS 27. Det blev lagt vægt på at

sambeskatningsreglerne bygger på et kendt og indarbejdet koncernbegreb.

Da vi i Danmark har obligatorisk national sambeskatning, er det nødvendigt at afgøre om der

rent faktisk er en koncernforbindelse. For at afgøre om der er en koncernforbindelse, bliver

der først taget udgangspunkt i formodningsreglen, som siger at der er tale om en

koncernforbindelse, når et selskab ejer mere end 50% af de stemmeberettigede aktier i et

andet selskab. Det er dog en altafgørende faktor for koncernbegrebet, at bestemmende

indflydelse skal forstås som beføjelsen til at styre datterselskabets økonomiske og

driftsmæssige beslutninger.

6. Hvad er et administrationsselskab

Dette afsnit vil redegøre for begrebet administrationsselskab, dets funktion og forpligtelser,

samt komme ind på hæftelsesreglerne i sambeskatning.

I henhold til SEL § 31, stk. 6, skal der i en national sambeskatningskreds udpeges et

administrationsselskab. Det er dette selskabs ansvar, at administrere

sambeskatningskredsen, og der følger dermed en række forpligtelser og hæftelser med

denne titel. Vi vil i følgende afsnit beskrive administrationsselskabets funktion, herunder

hæftelsesreglerne i kredsen og hvilke konsekvenser der følger ved udskiftning af

administrationsselskab.

6.1. Valg af administrationsselskab

I obligatorisk national sambeskatning, kan der kun være ét administrationsselskab jf. SEL §

31C. Administrationsselskabet skal som udgangspunkt, være det øverste moderselskab,

som er skattepligtig til Danmark, der deltager i sambeskatningskredsen. Men, hvis det

øverste moderselskab er et skattesubjekt, som ikke er skattepligtig til Danmark eller ikke kan

indgå i en national sambeskatningskreds, så udvælges et sideordnet dansk skattepligtigt

søsterselskab som administrationsselskabet jf. SEL § 31, stk. 6. I sådan en situation, kan
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der frit vælges et administrationsselskab mellem de sideordnede søsterselskaber, som

deltager i sambeskatningskredsen. Hvis søsterselskaberne ikke selv kan finde det nye

administrationsselskab, kan det udenlandske moderselskab udpege hvilket af sine danske

datterselskaber, det ønsker som administrationsselskab i den danske sambeskatningskreds.

Nedenfor vil vi opstille forskellige figurer, der repræsentere koncerndiagrammer, og derved

afspejler udvælgelsen af administrationsselskab, i en sambeskatningskreds.

Figur 6.1.1 - Simpelt koncerndiagram

Selskabet Holding A/S ejer 100% af anparterne og

aktierne i Drift A ApS og Drift B A/S, samt har

100% af stemmerettighederne. Derved har Holding

A/S bestemmende indflydelse jf. SEL § 31C, stk. 3.

Det fremgår af figuren at alle selskaberne er

danske kapitalselskaber, hvorfor de er skattepligtige til Danmark. Samtidig er de alle

skattesubjekter, som jf. SEL § 1, stk. 1, nr. 1., er omfattet af obligatorisk national

sambeskatning.

I dette scenarie er Holding det ultimative moderselskab, og er derfor udpeget som

administrationsselskabet i sambeskatningen, jf. SEL § 31, stk. 6.

Ovenstående figur er en af de simpleste konstellationer inden for sambeskatningskredse.

Men, koncerner er ikke altid lige så simple. Der opstår mere komplicerede situationer, når et

udenlandsk moderselskab ejer flere parallelle danske søsterselskaber.

Figur 6.1.2 - Koncerndiagram med udenlandsk moderselskab

Selskabet Holding Oy ejer 100% af anparterne og

aktierne i Drift A ApS og Drift B A/S, samt har

100% af stemmerettighederne. Da moderselskabet

har bestemmende indflydelse over de danske

selskaber, vil reglerne om obligatorisk national

sambeskatning indtræde mellem de danske

selskaber i koncernen. Moderselskabet Holding Oy er et udenlandsk selskab, som er

skattepligtig til Finland og er derfor ikke et skattesubjekt omfattet af de danske regler om

obligatorisk national sambeskatning. Holding Oy er altså stadig det ultimative moderselskab,
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men grundet selskabet ikke er skattepligtigt til Danmark, kan selskabet ikke udpeges som

koncernens administrationsselskab i sambeskatningskredsen. Da der ikke indgår et danske

ultimativt moderselskab, skal søsterselskaberne Drift A og Drift B blive enige om, hvilket af

de to der skal udpeges som sambeskatningskredsens administrationsselskab. I tilfældet af,

at søsterselskaberne ikke kan blive enige om at udpege det nye administrationsselskab, kan

Holding Oy, som det ultimative moderselskab, udnytte sin bestemmende indflydelse og

udpege et af søsterselskaberne til administrationsselskab.

Der kan i visse situationer opstå et behov eller lyst, til at udpege et nyt

administrationsselskab blandt de sideordnede søsterselskaber. I sådanne tilfælde, kan

selskaberne frit udpege et af de øvrige søsterselskaber som administrationsselskab året

efter. Dette gøre sig også gældende, selvom det nuværende administrationsselskab fortsat

indgår i koncernen, og der ingen øvrige ændringer er til koncernens retlige opbygning og

konstellation.6

Ovenstående situation kan også gøre sig gældende, hvis moderselskabet er et dansk

hjemmehørende selskab, men hvor virksomhedsformen ikke er omfattet af

sambeskatningsreglerne. Dette kan for eksempel forekomme, hvis moderselskaber er et

skattemæssigt transparent subjekt, herunder et I/S, P/S eller K/S, eller hvis dette er en fond.

Der kan også opstå situationer, hvor der skal udpeges et nyt administrationsselskab, fordi

det nuværende administrationsselskab udtræder af koncernen eller et andet selskab bliver

koncernens ultimative moderselskab. I sådanne tilfælde skal det tidligere

administrationsselskab, jf. SEL § 31, stk. 6, overføre rettigheder og forpligtelser til det nye

administrationsselskab. “Figur 6.1.3 - Koncerndiagram med nyt administrationsselskab”

nedenfor, viser et eksempel på netop dette.

Figur 6.1.3 - Koncerndiagram med nyt
administrationsselskab

Selskabet Holding A/S er nu blevet opkøbt af

Holding 2.0 A/S, som er et dansk aktieselskab, og

er skattepligtig til Danmark og derved underlagt

obligatorisk national sambeskatning. Holding 2.0

6 Spørgsmål vedrørende L 121 - Afklaring fra skatteministeren omkring FSR's spørgsmål til

lov nr. 426 af 6. juni 2005 - L 121 2004-05, s. 17-18
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har købt 100% af kapitalandelene, og har derved 100% af stemmerettighederne i selskabet

Holding A/S og i den forbindelse også i selskaberne Drift A og Drift B. Holding 2.0 indtræder

som det nye administrationsselskab, idet det nu er det ultimative moderselskab i koncernen

jf. SEL § 31, stk. 6. Holding 2.0, får i den forbindelse tilført sambeskatningskredsens

rettigheder og forpligtelser fra det gamle administrationsselskab Holding A/S, og Holding A/S

forpligter sig til at betale et beløb svarende til de forpligtelser, som er overført til Holding 2.0

A/S. Betalingen af disse overførte forpligtelser, vil ingen skattemæssige konsekvenser have,

da der er tale om en intern transaktion jf. SEL §§ 5-6.

6.2. Administrationsselskabets funktion og forpligtelser

Ved udpegning af administrationsselskab i en sambeskatningskreds, følger mere end bare

titlen. Med titlen følger også en række funktioner og forpligtelser, som

administrationsselskabet påtager sig, på vegne af de øvrige selskaber i

sambeskatningskredsen. Administrationsselskabet er ansvarlig for at indberette og afregne

den samlede skattepligtige indkomst for hele sambeskatningskredsen. Herunder indebærer

også betaling af acontoskatter, restskat, skattetillæg og renter jf. SEL § 31, stk. 6.

Ved en overskydende skat samt godtgørelse, vil Skattestyrelsen, med frigørende virkning,

udbetale beløbet til administrationsselskabet. Altså er det administrationsselskabet, der har

den direkte kontakt til Skattestyrelsen, samt er ansvarlig for alle overførsler angående

sambeskatningsindkomsten.

Disse forpligtelser følger altid administrationsselskabet. Så hvis det skulle ske, at der blev

udvalgt et nyt administrationsselskab i sambeskatningskredsen, vil det nye

administrationsselskab overtage ovenstående funktioner og forpligtelser. Herunder, også de

forpligtelser som allerede måtte være indberettet til Skattestyrelsen, på tidspunktet for skiftet.

Dog forpligter det tidligere administrationsselskab sig til at godtgøre for eventuelle

forpligtelser, indtil skiftet af administrationsselskab.

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

administrationsselskabets funktion og forpligtelser:

● §5 - Hvis et selskab ind- eller udtræder af en sambeskatningskreds, skal der inden

for 1 måned efter selskabets ind- eller udtræden gives meddelelse herom, samt

hvilken indkomstperiode der skal medtages i sambeskatningen.
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● §6 - For hvert indkomstår, skal der afgives en redegørelse over hvilke ændringer der

har været, herunder hvilke selskaber der indgår og ikke indgår i

sambeskatningskredsen. Denne redegørelse skal afgives senest på tidspunktet for

rettidig indberetning af oplysningsskemaet for sambeskatningskredsen.

● §7 - Der skal for hvert år, afgives meddelelse om den skattepligtige indkomst i

sambeskatningen, fordeling samt anvendelse af underskud i sambeskatningskredsen

og opgørelse af underskud til fremførsel.

Alle selskaberne i sambeskatningskredsen er dog forpligtet til at opgøre deres egen

skattepligtige indkomst, og indberette en selvstændig selvangivelse til Skattestyrelsen.

Herefter, er det administrationsselskabets opgave, at opgøre den samlede skattepligtige

indkomst for hele sambeskatningskredsen, fordele over- og underskud, og herefter

kontrollere opgørelsen af uudnyttede fremførbare underskud og særunderskud for

selskaberne i sambeskatningskredsen. Når administrationsselskabet har opgjort og

indberettet den samlede skattepligtige indkomst, har det til opgave at opkræve

selskabsskatten hos de respektive selskaber, samt sørge for at godtgørelse ved udnyttelse

af underskud bliver betalt og at den samlede selskabsskat for sambeskatningskredsen bliver

betalt til Skattestyrelsen.

6.3. Hæftelsesregler i en sambeskatningskreds

I det ovenstående afsnit, har vi beskrevet hvordan administrationsselskabet i

sambeskatningskredsen forpligter sig til at være det selskab der afregner selskabsskat,

renter og tillæg til Skattestyrelsen. Dette fritager dog ikke de øvrige selskaber i koncernen,

for at hæfte solidarisk for afregning af selskabsskatter, renter og tillæg til skattestyrelsen.

Denne hæftelse er dog differentieret, hvilket vil sige at hæftelsen afhænger af, om det

hæftende selskab kun er delvist ejet eller helt af andre selskaber i koncernen. Den

differentierede hæftelse blev indført for at tilgodese eventuelle minoritetsaktionærer, så de

ikke ville kunne ende op med at hæfte for et skattekrav som ikke tilfalder deres ejerandel.

Altså hæfter administrationsselskabet og andre helejede selskaber i sambeskatningskredsen

solidarisk for selskabsskatten, acontoskatter, restskat, tillæg og renter af den del af den

skattepligtige indkomst, der fordeles til selskabet. Helejede selskaber betegnes som de

selskaber, hvis kapitalandele ved indkomstårets udløb alle er ejet af det ultimative

moderselskab. Det gør ingen forskel om kapitalandelen er ejet direkte eller indirekte. Den

solidariske hæftelse gælder også de selskaber, hvis kapitalandele alle er ejet direkte eller

indirekte af skyldnerselskabet eller andre selskaber, der hæfter solidarisk jf. SEL § 31, stk. 6,

10-11 pkt. ved indkomstårets udløb.
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De øvrige, ikke helejede selskaber i sambeskatningskredsen, omtales oftest

“minoritetsselskaber” eller “minoritetsinteresser”. Disse selskaber bliver, ved indkomstårets

udløb, kun delvist ejet direkte eller indirekte af det ultimative ejerselskab, og hæfter derfor

kun subsidiært. Altså kan Skattestyrelsen kun stille et krav over for minoritetselskabet, hvis

der allerede forgæves er forsøgt at få kravet dækket hos de selskaber der hæfter solidarisk

efter ovenstående beskrivelse. Minoritetselskabet hæfter kun for den del af kravet, som

tilsvarer andelen af selskabskapitalen i det hæftende selskab, som ejes direkte eller indirekte

af det ultimative moderselskab. Der er derfor i dette tilfælde, ikke stemmerettighederne der

er altafgørende, men derimod ejerandelen af kapitalandelen jf. SEL § 31, Stk. 6

I tilfældet af at Skattestyrelsen ikke modtager deres skattekrav fra administrationsselskabet i

sambeskatningskredsen, vil følgende rækkefølge anvendes ved forsøg på inddrivelse:

1. Skattekravet bliver som udgangspunkt inddraget fra skyldnerselskabet, dvs.

sambeskatningskredsens administrationsselskab.

2. Hvis hele kravet ikke kan inddrives hos skyldnerselskabet, kan Skattestyrelsen gå

efter de øvrige selskaber, der fuldt ud hæfter solidarisk med

administrationsselskabet.

3. Hvis hele kravet stadig ikke er inddrevet, kan Skattestyrelsen til sidst gå efter de

selskaber der måtte hæfte subsidiært. Her kan de dog kun inddrive krav svarende til

den andel af kapitalen, som administrationsselskabet ejer direkte eller indirekte.

Skattestyrelsen kan altså ikke inddrive resten af skattekravet hos de selskaber, som

måtte hæfte subsidiært og ikke solidarisk.

Ovenstående fordeling er eksemplificeret af figur 6.3.1:
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Figur 6.3.1 - Koncerndiagram, fordeling ved inddrivelse af skattekrav
Den stiplede linje indikere sambeskatningskredsen

I ovenstående figur antages det at Skattestyrelsen har stillet et krav på kr. 1.250.000. Som

udgangspunkt vil kravet blive inddraget hos skyldnerselskabet, hvorfor Holding A/S er det

første selskab til at blive inddraget i det samlede skattekrav. I ovenstående eksempel kan

Holding A/S kun betale kr. 500.000 af det samlede krav. Da der ikke er yderligere midler i

Holding A/S til at dække kravet, vil skattestyrelsen gå til de øvrige helejede selskaber i

koncernen som hæfter solidarisk. I figuren betaler Holding 2 A/S kr. 250.000 af kravet og

Drift B A/S betaler kr. 125.000 af kravet. Herefter udgør det resterende skattekrav kr.

375.000. Da der ikke er yderligere likviditet i de øvrige selskaber der hæfter solidarisk, vil

Skattestyrelsen nu inddrive pengene hos øvrige selskaber, som kun hæfter subsidiært. Drift

A ApS hæfter kun subsidiært, da det er ejet 35% af Minoritetsselskab A/S. Altså er Drift A

ApS ikke et helejet selskab, og hæfter kun for 65% af det resterende krav fra

skattestyrelsen. Skattestyrelsen kan derfor kun inddrive 65% af det resterende krav på kr.

375.000, svarende til kr. 243.750. Det resterende krav på kr. 131.250 kan altså ikke

inddrives hos Drift A ApS, selvom selskabet måtte have likviditet til det.

6.4. Hæftelse ved udtræden

Det er naturligt at der på et eller andet tidspunkt er et selskab i en sambeskatningskreds, der

udtræder af koncernen. Dette skyldes oftest at selskabet bliver solgt og får nye ejere, ændret

ejer- og stemmerettigheder eller på anden måde når nyt ejerskab. I ovenstående afsnit har vi

gennemgået hæftelsesreglerne i sambeskatningskredsen, så det er kun naturligt at vi også

belyser, hvordan hæftelsesreglerne finder anvendelse, når et selskab udtræder af

sambeskatningen midt i et indkomstår samt, hvem der hæfter for selskabsskatten for

indkomstperioderne.
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Jf. SEL § 31, stk. 6, 14 pkt. hæfter et udtrædende selskab fra tidspunktet for udtrædelsen

kun for den del af selskabsskatten, acontoskatten, restskatten, renter og tillæg, som

vedrører den del af den skattepligtige indkomst, som fordeles til selskabet. Altså hæfter det

udtrådte selskab ikke for skattekrav mod de øvrige selskaber i sambeskatningskredsen fra

tidspunktet for udtræden7. Hæftelsen vil både ophører, hvis selskaber bliver frasolgt eller på

anden måde ikke mere indgår i sambeskatningskredsen som følge af omstrukturering,

konkurs eller likvidation. Hæftelsen fortsætter som hidtil, for de tilbageværende selskaber i

sambeskatningskredsen, som ikke er udtrådt.

Hvis den samme aktionærkreds, jf. KGL § 4, stk., fortsat direkte eller indirekte besidder over

halvdelen af stemmerettighederne efter selskabets udtræden, vil hæftelsen dog ikke ophøre.

Altså, hvis det udtrædende selskab bliver solgt til en nærtstående part eller hovedaktionær,

vil selskabet stadig hæfte for selskabsskatten mv., selv efter tidspunktet for udtræden af

sambeskatningskredsen. Hæftelsen vil gælde frem til udtræden, og så længe ejerkredsen

forbliver som beskrevet i KGL § 4 stk. 2.

Eksempel af udtræden af sambeskatningskreds, er illustreret i figur 6.4.1.

Figur 6.4.1 - Hæftelse ved udtræden

Af figuren fremgår det, at Holding A/S er administrationsselskab og er sambeskattet med

Holding 2 A/S, Drift B A/S og Drift A ApS i 2020. Koncernen anvender kalenderåret som

indkomstår, hvilket er det man oftest ser i virkeligheden. Den 31. marts 2021 bliver Drift A

7 Skat.dk: CD3.1.5.5 Hæftelse i sambeskatning - Skats juridiske vejledning
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ApS solgt til Køber Alt A/S, hvorefter Drift A ApS nu har forladt den tidligere koncern og der

er nu opstået en ny koncern og sambeskatningskreds. Altså har vi pr. 31. marts 2021 2

koncerner og 2 sambeskatningskredse. Ejerkredsforhold jf. KGL er ikke medtaget i

eksemplet.

Hvis Skattestyrelsen i år 2022 hæver selskabsskatten for Holding 2 A/S for 2020, kan

Skattestyrelsen rette kravet mod Holding 2 A/S, Drift B A/S samt administrationsselskabet

Holding A/S, idet alle 3 selskaber hæfter solidarisk for skattekravet rettet mod Holding 2 A/S.

I et sådan scenarie vil Drift A ApS ikke hæfte for kravet mod Holding 2 A/S, idet de er udtrådt

af sambeskatningen i 2021.

Omvendt, hvis Skattestyrelsen i år 2022 hæver selskabsskatten for Drift A ApS for

indkomståret 2020, vil Skattestyrelsen også kunne rette kravet mod Holding A/S, Holding 2

A/S og Drift B A/S, da de alle hæfter solidarisk for skattekravet i Drift A ApS som er opstået i

en sambeskatningsperiode med alle 4 selskaber. Skattestyrelsen har dog ingen ret til at stille

kravet overfor Køber Alt A/S, som har overtaget kapitalandelen i Drift A ApS pr. 31. marts

2021. Køber Alt A/S vil ikke hæfte for eventuelle skattekrav som er opstået inden Drift A

ApS’ indtræden i sambeskatningskredsen. Dette skyldes at et køberselskab ikke skal hæfte

for fejldispositioner i perioder inden køb og indgåelse af selskabet i den nye

sambeskatningskreds.

Om et selskab bliver anset som udtrådt, skal vurderes efter samme kriterier, som når man

vurderer, hvilke selskaber der er koncernforbundne. Regler og praksis for ophør af

koncernforbindelse er styrende for hvilke selskaber anses for at være omfattet af eller

udtræde af hæftelser.

6.5. Delkonklusion

I en sambeskatningskreds skal der altid udpeges et administrationsselskab. Hovedreglen

siger, at det ultimative moderselskab være administrationsselskabet. Der kan dog være

tilfælde, hvor administrationsselskabet er et sideordnet dansk søsterselskab. Dette ses

oftest i situation hvor det ultimative moderselskab er et udenlandsk selskab.

Administrationsselskabets opgave er at være ansvarlig for indberetning og afregning af den

samlede selskabsskat for hele sambeskatningskredsens skattepligtige indkomst, herunder

også afregning af acontoskatter, tillæg og renter. Administrationsselskaber er også

ansvarlige for at indberette eventuelle ændringer i sambeskatningskredsen til

Skattestyrelsen.
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Ifølge SEL § 31, stk. 6 hæfter sambeskattede selskaber solidarisk. Hæftelsen er dog

differentieret, sådan at selskaber der ikke er helejet kun hæfter subsidiært, hvorimod

selskaber der er helejet hæfter fuldt solidarisk med hinanden. Udtrådte selskaber hæfter

også kun for den del af selskabsskatten, som fordeles til selskabet pr. udstedelsesdatoen.

7. Hvilken betydning har indkomstår i en sambeskatning

Afsnittet vil definere begrebet indkomstår, herunder hvilke regler der forbinder sig hertil, samt

redegøre for omlægning af regnskabsår og konsekvenser heraf i forbindelse med ind- og

udtræden af en sambeskatningskreds.

Jf. SEL § 31, stk. 7 er der indført særlige regler i forbindelse med sambeskattede selskabers

indkomstår. Der står her, at selskaber der indgår i en sambeskatning skal have samme

indkomstår. Reglerne er essentielle, når der sker ind- og udtræden i en

sambeskatningskreds. Dette kan i nogle tilfælde medføre et behov for omlægning af et eller

flere selskabers indkomstår. Vi vil i følgende afsnit komme dybere ind herpå.

7.1. Indkomstår begrebet

For at kunne redegøre for hvilken betydning indkomståret har i en sambeskatning, er det

vigtigt først at definere begrebet indkomstår. I SEL § 10, stk. 1 er begrebet defineret sådan:

“Den skattepligtige indkomst opgøres på grundlag af indkomsten i indkomståret.

Indkomståret er kalenderåret. [...] Selskabet eller foreningen m.v. kan vælge et andet

indkomstår end kalenderåret (forskudt indkomstår). [...]”

Som det fremgår af lovteksten, er udgangspunktet at indkomståret er kalenderåret. Hvis et

selskab ønsker at have forskudt indkomstår, er dette muligt for selskabet. I sådan et tilfælde

vil selskabet enten have et fremadforskudt eller bagudforskudt indkomstår. De to typer vil

blive uddybet nedenfor.

7.1.1. Forskudt indkomstår

Som nævnt ovenfor, står der i SEL § 10 stk., 1-3 pkt., at selskaber kan vælge et indkomstår

som ikke følger kalenderåret. Dette omtales som forskudt indkomstår. Her skal selskabet

opgøre deres skattepligtige indkomst efter de regler, der gælder for det kalenderår, som det

forskudte indkomstår træder i stedet for.
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Figur 7.2.1 - Forskudt indkomstår

Et bagudforskudt indkomstår kan tidligst begynde d. 2. april i kalenderåret forud for det

kalenderår, som det bagudforskudte indkomstår erstatter. Det vil fx sige at indkomståret

2020 tidligst må begynde d. 2. april 2019 og kan dermed tidligt slutte d. 1. april 2020.8 Det

bagudforskudte indkomstår giver selskaberne en likviditetsskydning, da betalingen af

selskabsskatten bliver skudt til betaling sammen med indkomstår som følger kalenderåret.

Dette vil naturligvis være en fordel for selskabet, da selskabsskatten for 2020 tidligst kan

beregnes fra d. 1. april 2021 sammen med aflægning af årsregnskabet. Men selve

betalingen af selskabsskatten for 2020, forfalder først d. 20. november 2021. Altså får et

selskab med bagudforskudt indkomstår egentligt en 9 måneders kredit for betaling af deres

selskabsskat, mod et selskab, hvis indkomstår følger kalenderåret.

Et fremadforskudt indkomstår kan, i modsætning til det bagudforskudte, tidligst starte d. 1.

april i det kalenderår, som det fremadforskudte indkomstår træder i stedet for. Altså ville

indkomståret for 2021 seneste begynde d. 1. april 2021 og senest slutte d. 31. marts 2022.9

Hvis selskabet vælger et fremadforskudt indkomstår, vil selskabet have kortere kredittid end

indkomstår der følger kalenderåret. Altså vil selskaber med fremadforskudt indkomstår kun

opnå en kredittid på deres skattebetaling på knap 8 måneder efter indkomstårets afslutning.

7.2. Samme indkomstår

Som nævnt ovenfor, står der i SEL § 31, stk. 7, at alle selskaberne i en

sambeskatningskreds skal opgøre deres skattepligtige indkomst for samme periode som

administrationsselskabet, uanset regnskabsåret efter selskabsretlige regler. Altså, er det

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

sambeskatningskreds altså godt kan anvende regnskabsår der følger kalenderåret, men

hvor den skattepligtige indkomst fx skal opgøres fra 1. juli - 30. juni, sådan at det følger

samme opgørelsesperiode som administrationsselskabet. Det vil dog selvfølgelig være det

nemmeste for alle, hvis alle selskaberne i sambeskatningskredsen fulgte samme kalender

og indkomstår. Der står endda også i ÅRL § 15, stk. 5, at moderselskaber og datterselskaber

9 Skat.dk: CD2.1.2 Indkomstår - Skats Juridiske Vejledning
8 Skat.dk: CD2.1.2 Indkomstår - Skats Juridiske Vejledning
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skal sikre, at datterselskaberne følger samme regnskabsår som modervirksomheden,

medmindre dette ikke er muligt grundet forhold, som er ude af alle virksomhedernes kontrol.

Det er valgfrit for administrationsselskabet hvornår det ønsker indkomstår, så længe det

overholder reglerne i SEL §10, stk. 1, som gennemgået ovenfor. Det følger dog i en

sambeskatningskreds, at alle selskaber heri skal følge samme indkomstår som

administrationsselskabet. Sådan at alle selskaberne opgøre deres skattepligtige indkomst

efter den samme periode som administrationsselskabet, svarende  til indkomståret.. Igen, er

det dog ikke et krav at indkomståret og regnskabsåret skal løbe over samme periode.

Det er et ubetinget krav, at selskaberne i en sambeskatningskreds skal følge

administrationsselskabets indkomstår. Der er derfor ikke hjemmel til at fravige kravet. Det er

dog primært i tilfælde hvor der etableres en ny koncernforbindelse, at der kan opstå

udfordringer hvor indkomståret i den nye koncernforbindelse ikke følger indkomståret i

sambeskatningskredsen. I sådanne tilfælde, skal indkomståret i den nye koncernforbindelse

omlægges efter regler i SEL §10, stk. 1-4, sådan at dette ligeledes følger samme indkomstår

som administrationsselskabet. Jf. SEL §10, stk. 5 er omlægningen obligatorisk. Det betyder,

at hvis sambeskatningskredsen ikke selv tager stilling hertil, vil omlægningen blive foretaget

af Skattestyrelsen.10 Det er også en forudsætning, at omlægningen af indkomståret

organiseres sådan at alle indkomstperioderne kommer til beskatning, og at ingen perioder

hverken dobbeltbeskattes eller helt undlades beskatning.

Den typiske situation er at det er datterselskaber der omlægger deres indkomstår, sådan at

det passer med indkomståret i administrationsselskabet. Der kan dog også være tilfælde,

hvor administrationsselskabet kan opnå tilladelse til at omlægge deres indkomstår til det af

sin dattervirksomhed. Reglerne heromkring fremgår i SEL §10 stk. 2, 1. pkt., og lyder sådan:

“Et tidligere benyttet indkomstår kan vælges omlagt til et andet indkomstår, hvis det er

begrundet i de forhold, der gør sig gældende for selskabet eller foreningen m.v., såsom

hensyn til sæson, brancheændring, personaleferie, nye forretningsforbindelser eller

koncerntilhørsforhold.”

Altså, er omlægning af indkomstår ved koncernetablering muligt på andre måder end angivet

i SEL §10, stk. 5. Det skal dog fremhæves at omlægning af indkomstår ikke betyder, at

10 Skat.dk: CD2.1.2 Indkomstår - Skats Juridiske Vejledning
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sambeskatningen opnår særlige skattemæssige fordele. Skattestyrelsen er af Skatterådet

blevet bemyndiget til at træffe afgørelse i sager herom.11

Ordlydsfortolkning af formuleringen i SEL §10, stk. 2, 1. pkt. “i de andre forhold, der gør sig

gældende for selskabet”, har historisk skabt forvirring og ubeslutsomhed hos

Skattestyrelsen. Af styresignalet SKM2016.133.SKAT har Skattestyrelsen originalt fastsat at,

“de andre forhold” skal være forhold i selskabet, som ønsker at skifte indkomstår, og altså

ikke kan være “andre forhold” i et datterselskab. Efter denne afgørelse, blev Skattestyrelsen

opmærksom på at denne fortolkning kunne bidrag til nogle uhensigtsmæssige situationer i

sambeskattede koncerner, hvorfor Skattestyrelsen i SKM2017.553.SKAT ændrede deres

opfattelse af SEL §10, stk. 2, 1. pkt. I dette styresignal fremgik det, at der kan gives tilladelse

til omlægning af administrationsselskabets indkomst, såfremt administrationsselskabet

ønsker omlægning begrundet i “andre forhold” i datterselskabet. Senere har Skattestyrelsen

tilføjet denne del til SKM2016.133.SKAT, således at afgørelsen i SKM2017.553.SKAT

fremgår.

Jf. SEL §10, stk. 2, 3. pkt., skal der anmodes om omlægning af indkomstår til

Skattestyrelsen inden udløbet af det indkomstår som der ønskes omlagt. Hensigten hermed

er at forhindre efterfølgende indkomstudjævninger og af hensyn til at se, om selskabet

overholder selvangivelsesfristen, hvilket som udgangspunkt er 6 måneder efter indkomståret

er udløbet. I denne anmodning skal selskabet oplyse, hvilken periode indkomståret ønskes

omlagt til.

Jf. afgørelsen i SKM2001.29.LST og styresignalet SKM2016.133.SKAT er det ikke muligt at

fravige fra denne frist.

Hvis et enkeltstående selskab skal omlægge sit indkomstår for at følge

administrationsselskabet, kan omlægningsperioden ikke overskride 12 måneder. En

omlægningsperiode kan dog omfatte helt op til 18 måneder. Forudsætningen herfor er, at

koncernforbindelsen er etableret før omlægningsperioden. Imidlertid kan der være forhold,

hvor det ikke er muligt at etablere koncernforbindelsen inden omlægningsperioden. Jf. SEL

§4, stk. 2, er det muligt at den første indkomstperiode for et nystiftet selskab kan udgøre op

til 18 måneder, medmindre andet følger af SEL §10, stk. 5. Fortolkningen af SEL §10, stk. 5

medfører, at et nystiftet selskab i visse situationer ikke kan opnå et indkomstår på op til 18

måneder. For at sikre at intet indkomstår hverken dubleres eller helt udelades, er reglerne

11 BEK. nr. 464 af 22. maj 2007 om administrationsselskabers omlægning af indkomstår
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praktiseret sålede, at der ikke kan være 2 gange 1. april i et indkomstår jf.

SKM2016.57.SKAT.

I det følgende afsnit, vil vi kigge på omlægning af indkomstår ved indtræden i en

sambeskatningskreds.

7.3. Omlægning af indkomstår ved indtræden i en sambeskatning

Som nævnt i ovenstående afsnit, er det typisk ved etablering af en koncernforbindelse at der

vil opstå tilfælde, hvor et selskabs indkomstår ikke er i overensstemmelse med

administrationsselskabets. I sådanne tilfælde skal der ske omlægning af indkomstår, sådan

at sambeskatningskredsens indkomst fremadrettet er ens.

Som tidligere skrevet, gælder det helt overordnet, at et selskab indgår i

sambeskatningskredsen på den dato, hvor koncernforbindelsen etableres. Det er herved

administrationsselskabets ansvar og opgave at gøre Skattestyrelsen opmærksom herpå i

form af ikrafttrædelsesdatoen for oprettelse af koncernforbindelse, hvilken indkomstperiode

der skal inkluderes i sambeskatningsindkomst, samt årsagen til at selskabet er indtrådt i

sambeskatningskredsen.12

Selskabet der indtræder i en sambeskatningskreds, skal ved indtræden opgøre en

delårsindkomst fra indkomstårets begyndelse frem til datoen for etablering af

koncernforbindelse, efter skattelovens almindelige regler. Herefter opgøres endnu en

delårsopgørelse for perioden efter ikrafttrædelsesdatoen og til udgangen af det nye

indkomstår. Denne delårsopgørelse vil jf. SEL §31, stk. 5 indgå i

sambeskatningsindkomsten. Gennemgang af opgørelse af delårsindkomst blev dybere

gennemgået i afsnit 7.5.

Vi vil i dette afsnit eksemplificere og illustrere, hvordan indkomståret omlægges ved

etablering af en koncernforbindelse.

7.3.1. Eksempler på omlægning af indkomst ved koncernetablering

Ved omlægning af et indkomstår, kan der opstå et par forskellige scenarier. Scenarierne for

fremadforskudte og bagudforskudte indkomstår kan oplistes som følgende:

12 Bekendtgørelse om sambeskatning af selskaber m.v.
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Datterselskab, bagudforskudt indkomstår
1. Datter har påbegyndt indkomstår før administrationsselskab

2. Administrationsselskab og datter er i samme indkomstår

3. Datter har påbegyndt indkomstår før administrationsselskab

Datterselskab, fremadforskudt indkomstår
1. Administrationsselskab har påbegyndt indkomstår før datter

2. Administrationsselskab og datter er i samme indkomstår

3. Administrationsselskab har påbegyndt indkomstår før datter

I nedenstående figur 7.3.1.1 illustrerer de stiplede linjer scenarierne ved brug af farvekoder.

Cirklerne indikerer tidspunktet for koncernetablering.

Figur 7.3.1 - Omlægning af indkomstår ved indtræden i koncern

Idet administrationsselskabet har kalenderår som indkomstår, vil scenarie 1 og 3 være det

samme ved henholdsvis fremadforskudt og bagudforskudt indkomstår. I de følgende afsnit

vil de 3 mulige scenarier for omlægning af indkomstår blive eksemplificeret med henvisning

til ovenstående figur 7.3.1.1, hvor farvekoder og figurere ligeledes kan henføres til.
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7.3.1.1. Scenarie 1 - Datterselskab har påbegyndt et indkomstår, som endnu

ikke er påbegyndt af administrationsselskabet ved koncernetablering

Datterselskabet har allerede påbegyndt indkomståret 2020 i modsætning til

administrationsselskabet, som er i indkomståret 2019 ved koncernetablering.

Administrationsselskabet skal i dette scenarie selvangive alene for indkomståret 2019, idet

sambeskatningen først træder i kraft i indkomståret 2020. Datterselskabets indkomstår skal

omlægges, sådan at indkomstperioden følger administrationsselskabets indkomstår.

Datterselskabets indkomst 2020 løber derfor fra 1. juli 2019 til 31. december 2020, hvilket

svarer til et 18 måneders indkomstår i omlægningsåret. Dette er illustreret nedenfor i figur

7.3.1.1.

Figur 7.3.1.1 - Omlægning af indkomstår - Datter har påbegyndt indkomstår før
administrationsselskab

Datterselskabet er derfor nødt til at opgøre en delårsindkomst for perioden før og efter

koncernetablering. Hvilket betyder at datterselskabets særindkomst selvangives selv for

perioden 1. juli 2019 til koncernetablering. Ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten for

2020 medregnes hele indkomsten administrationsselskabet og den skattepligtige indkomst i

datterselskabet fra dato for koncernetablering. Herefter følger datterselskabet kalenderåret

som indkomstår, præcis ligesom administrationsselskabet.
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7.3.1.2. Scenarie 2 - Administrationsselskab og datterselskab i samme

indkomstår ved koncernetablering

Idet datterselskabets indkomstår endnu ikke er afsluttet ved etablering af

koncernforbindelse, forlænges indkomståret, sådan at datterselskabets indkomstår slutter

samtidigt med administrationsselskabets. Datterselskabets indkomst løber derefter fra 1. juli

2019 til 31. december 2020 svarende til 18 måneder.

Figur 7.3.1.2 - Omlægning af indkomstår - Samme indkomstår

Datterselskabet skal opgøre delårsindkomst for perioden før og efter koncernetablering.

Særindkomsten, som løber fra 1. juli 2019 til koncernetablering, selvangives særskilt hos

datterselskabet. Opgørelse af sambeskatningsindkomsten for 2020 medregner hele

indkomsten fra administrationsselskabet og indkomsten i det nye datterselskab fra

koncernetablering frem til 31. december 2020. Herefter følger datterselskabet kalenderåret

som indkomstår, præcis ligesom administrationsselskabet.

7.3.1.3. Scenarie 3 - Administrationsselskab har påbegyndt indkomståret, der

endnu ikke er påbegyndt af datterselskabet ved koncernetablering

Administrationsselskabet har påbegyndt indkomståret 2021 på ikrafttrædelsestidspunktet for

koncernetablering, hvor datterselskabet fortsat er i indkomståret 2020. I dette scenarie vil
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datterselskabets indkomstår anses som udløbet ved koncernetableringen. Derved undlades

eller dubleres ingen indkomstperioder. Datterselskabet påbegynder altså nyt indkomstår ved

koncernetablering, sådan at indkomståret slutter samtidigt med administrationsselskabet.

Indkomstperioden for datterselskabet vil derfor løbe fra koncernetableringen frem til 31.

december 2021, hvilket er illustreret i figur 7.3.1.3.

Figur 7.3.1.3 - Omlægning af indkomstår - Administrationsselskab har påbegyndt
indkomstår før datter

Datterselskabet skal opgøre sin delårsindkomst for og efter koncernetablering.

Særindkomsten for perioden 1. marts 2020 indtil koncernetablering skal selvangives særskilt

hos datterselskabet. Ved opgørelse af sambeskatningsindkomsten skal hele

administrationsselskabets indkomst samt datterselskabets indkomst fra tidspunkt for

koncernetablering medregnes. Herefter følger datterselskabet kalenderåret som indkomstår,

præcis ligesom administrationsselskabet.

Alle ovenstående scenarier fremgår også samlet i figur 7.3.1 i begyndelsen af afsnit 7.3.1.

7.4. Udtræden af en sambeskatning

Helt generelt gælder det, at et selskab træder ud af en sambeskatningskreds på det

tidspunkt hvor koncernforbindelsen ophører; altså den dato hvor selskabet enten sælges

eller lukkes. Det er, som tidligere beskrevet, administrationsselskabets ansvar at meddele
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Skattestyrelsen om ikrafttrædelsestidspunktet for selskabets udtræden af

sambeskatningskredsen, samt hvilken indkomstperiode for det udtrædende selskab, der

medregnes i sambeskatningsindkomsten, og årsagen til selskabets udtræden.13

Ligesom ved indtræden, skal der for tidspunktet hvor et selskab udtræder af en

sambeskatning opgøres en delårsindkomst i overensstemmelse med skattelovens

almindelige regler. I dette tilfælde skal der opgøres en delårsindkomst for perioden optil

udtræden, som vil indgå i opgørelsen af sambeskatningsindkomsten. Bagefter skal der

opgøres en delårsindkomst for selskabet, der løber fra tidspunktet for udtræden til ophør af

indkomståret.

Da reglerne for ind- og udtræden af en sambeskatningskreds er de samme, vil vi ikke vise

eksempler på udtræden af en sambeskatningskreds. Vi henviser til eksempler i tidligere

afsnit 7.3.1. Eksempler på omlægning af indkomst ved koncernetablering.

7.5. Hvordan opgøres delårsindkomst

Som nævnt i afsnit 7.2 Samme indkomstår, fremgår det, at såfremt et selskab ikke har været

koncernforbundet hele indkomståret, så skal kun den del af indkomsten medtages hvor der

har været koncernforbindelse efter SEL § 31 C. Dette er relevant ved ind- og udtræden af

sambeskatningskredsen.

På det tidspunkt koncernforbindelsen etableres eller ophører skal indkomsten opdeles og

opgøres i delårsindkomster efter skattelovgivningens almindelige regler. Den del af

selskabets indkomstår der er forløbet, skal opgøres som om perioden udgør et helt

indkomstår.

I en situation hvor et selskab ikke overdrages mellem to koncerner, men indgår eller

udtræder af koncernen som et enkeltstående selskab, findes det ligeledes relevant at

opgøre delårsindkomsten. I denne situation skal selskabet opgøre en delårsindkomst i

perioden med koncernforbindelse, samt en særindkomst som selvstændigt selskab. Har

selskabet i perioden med særindkomst et skattemæssigt underskud, skal underskuddet

fremføres som særunderskud, og kan kun blive modregnet af en fremtidig positiv

skattepligtig indkomst hos det enkeltstående selskab.

Reglerne for opgørelse af delårsindkomsten fremgår af SEL § 10, stk. 5, 1.-4. pkt.

13 Bekendtgørelse om sambeskatning af selskaber m.v.
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7.6. Skattemæssige afskrivninger

For begge delperioder gælder den særlige regel, at skattemæssige afskrivninger herunder

straksfradrag efter AL § 18, maksimalt kan foretages i forhold til, hvor stor en del

indkomstperioden udgør af et kalenderår. Dette gør sig gældende, uagtet om

indkomstperioden udgør mere eller mindre end 12 måneder, som følge af, at det købte

selskaber skal omlægge et købt selskabs indkomstår efter reglerne i SEL § 10, stk. 5.

Opgørelse af skattemæssige afskrivninger i delårsindkomsten
Selskab A sælges fra koncern A til koncern B pr. 1. juli. Indkomståret for begge

sambeskatningskredse følger kalenderåret. Afskrivningsgrundlaget for selskabets

erhvervsejendom opgøres til 1.500.000 kr., og saldoen for anlægsaktiver er 1.500.000 kr.

Selskabets skattepligtige indkomst før afskrivninger er 500.000 kr. for hele indkomståret.

De maksimale skattemæssige afskrivninger på ejendommen vil for indkomståret udgøre 4%

af 1.500.000 kr. For anlægsaktiverne kan der maksimalt afskrives 25%.

Årets skattepligtige indkomst skal opdeles i delårsopgørelser, og da selskabet sælges pr. 1

juli er den den skattepligtige indkomst 250.000kr i begge koncerner.:

Sambeskatningsindkomst i koncern A:
Skattemæssigt resultat før afskrivninger 250.000 kr.

Afskrivning på ejendom, 6/12 af 4% af 1.5 mio. kr. 30.000 kr.

Afskrivning på anlægsaktiver, 6/12 af 25% af 1.5 mio. kr. 187.500 kr.

Sambeskatningsindkomst 32.500 kr.

Da koncernforbindelsen mellem Selskab A og Koncern A bliver overdraget til Koncern B pr

1. juli, kan der maksimalt afskrives svarende til halvdelen af indkomståret(6/12 måneder).

Koncern B overtager de skattemæssige værdier m.v. efter indkomstopgørelsen i den første

del af indkomstperioden, hvilket indebærer, at anlægsaktivsaldoen nedbringes med

afskrivningerne for denne periode. Herefter udgør anlægsaktivsaldoen (1.500.000 - 187.500)

= 1.312.500 kr. den 31. december - så længe der ikke er købt eller solgt anlægsaktiver i

perioden.

Sambeskatningsindkomst i koncern B:
Skattemæssigt resultat før afskrivninger 250.000 kr.

Afskrivning på ejendom, 6/12 af 4% af 1.5 mio. kr. 30.000 kr.

Afskrivning på anlægsaktiver, 6/12 af 25% af 1.312.500 kr. 164.062 kr.
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Sambeskatningsindkomst 55.938 kr.

Af eksemplet fremgår det, at de skattemæssige afskrivninger på anlægsaktiver ved

delperiodeopgørelsen i den første del af indkomståret får betydning for opgørelsen af

driftsmiddelsaldoen i den resterende del af indkomståret, hvilket derved påvirker

sambeskatningsindkomsten for koncern B. Dette er grundet med, at anlægsaktiver afskrives

efter saldometoden, mens afskrivninger på ejendomme følger den lineære metode.

Afskrivningssatsen som er valgt i den første indkomstperiode er ikke bindende for den

købende koncern. Der er ikke krav om, at der skal anvendes samme afskrivningssats i de to

delperiodeindkomster.

Da afskrivninger på anlægsaktiver og ejendomme er ubundne, giver det mulighed for at

spekulere i frasalg.

7.6.1. Forhøjet afskrivningssaldo på bestemte driftsmidler

I forbindelse med den grønne skattereform fra december 2020 er der offentliggjort et udkast

til et lovforslag, som skal give selskaber mulighed til at foretage højere skattemæssige

afskrivninger for bestemte nyanskaffede driftsmidler. Ifølge lovudkastet gives der mulighed

for at foretage højere skattemæssige fradrag og afskrivninger dels for at kompensere for de

øgede afgifter, der er planlagt for at nå de klimamål, som regeringen har sat som mål, dels

for at sætte gang i den grønne omstilling og skabe flere jobs i de kommende år ved at lempe

beskatningen af investeringer og ved at give tilskud til investeringer.

Med lovudkastet indføres der i en begrænset periode en mulighed for, at i stedet for

almindelig saldoafskrivning og straksafskrivning at vælge, at et nyanskaffet aktiv skal

afskrives på en særskilt saldo, hvor der opnås et tillæg på 16 % af anskaffelsessummen.

Derved kan 116 % af anskaffelsessummen således efterfølgende afskrives med op til 25 %

om året14.

7.7. Delkonklusion

Indkomståret er af væsentlig betydning for sambeskatningskredsen. Indkomståret er nemlig

grundlaget, for hvilken periode sambeskatningsindkomsten skal opgøres. Indkomståret løber

som udgangspunkt i takt med kalenderåret, men det er ligeledes muligt at have enten

fremadforskudt eller bagudforskudt indkomstår.

14 Højere skattemæssige afskrivninger
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I en sambeskatningskreds er det et krav, at selskaberne følger samme indkomstår som

administrationsselskabet. Dette kan skabe udfordringer, hvis eksempelvis et nyt selskab

indtræder i sambeskatningskredsen som har et andet indkomstår end

administrationsselskabet. Herved ville den nye koncernforbindelse skulle omlægge sit

indkomstår således, at indkomståret ville komme til at følge administrationsselskabet og

derved sambeskatningskredsen. Denne omlægning vil medfører at der skulle opgøres

delårsindkomst for perioden før og efter koncernetablering.

I de tilfælde hvor der ikke er koncernforbindelse hele indkomståret, er det alene indkomsten

fra den del af indkomståret, hvor der har været koncernforbindelse, der skal medtaget i

sambeskatningsindkomsten jf. SEL § 31, stk. 3. Derfor skal der laves en delperiode

indkomstopgørelse med skæring på tidspunktet for etablering eller ophør af

koncernforbindelse.

Der skal udarbejdes særskilte indkomstopgørelser for perioden før og efter etableringen af

koncernforbindelsen, og det er disse delperiodeopgørelser, som bliver indregnet i

sambeskatningsindkomsten for hhv. den sælgende og købende koncern – eller selvangivet

særskilt, hvor selskabet ikke indgår i en koncern hele indkomståret.

Selve opgørelsesmetoden for delperiodeopgørelser sker efter skattelovgivningens

almindelige regler og som om perioden udgør et helt indkomstår jf. SEL § 31, stk. 3. De

foretagne skattemæssige dispositioner i første delperiodeopgørelse har indflydelse for

indkomstopgørelsen for den resterende del af indkomstår. Dette gælder for eksempel for

periodiserings- og værdiansættelsesprincipper. Med hensyn til skattemæssige afskrivninger

efter AL § 18 foretages disse forholdsmæssigt i forhold perioden indkomstopgørelsen

vedrører. Dette er ligeledes gældende for straksfradrag ved afholdelse af ombygnings- og

forbedringsudgifter.

Endvidere har LL § 15, stk. 7-12, indflydelse på anvendelsen af underskud ved

delperiodeindkomstsopgørelse. Bestemmelserne finder ikke anvendelse på underskud som

den sælgende koncern anvender i første delperiodeopgørelse, ligesom den købende

koncern kan anvende underskud i det købte selskab, som er opstået efter etableringen af

koncernforbindelsen. Begrænsningen af underskud træder i kraft, når der er tale om

særunderskud, som det købte selskab medbringer ind i den nye sambeskatning. Dette

underskud kan blot anvendes af det købte selskab selv, men må ikke modregnes i positive

nettokapitalindtægter, hvorfor det eventuelt aldrig kan udnyttes.
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8. Hvordan opgøres sambeskatningsindkomsten

Afsnittet vil belyse, hvordan sambeskatningsindkomsten opgøres, samt redegøre for de

grundlæggende regler og lovgrundlag for opgørelsen. Herudover vil vi gennemgå

delårsindkomsten samt skattemæssige afksrivninger.

8.1. Grundlæggende regler og principper

Når selskaber er sambeskattede, skal sambeskatningskredsen opgøre og indberette en

samlet skattepligtig indkomst.

Det følger af SEL § 31, stk. 2, at:

‘’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. Før sambeskatningsindkomsten opgøres, modregner hvert

overskudsgivende selskab først den del af egne underskud fra indkomstperioder inden

sambeskatningen, der kan rummes i indkomstårets positive indkomst. Et selskabs

underskud fra indkomstperioder inden sambeskatningen kan kun modregnes i selskabets

eget overskud. Herefter modregner hvert overskudsgivende selskab den del af egne

underskud fra tidligere indkomstperioder under sambeskatningen, der kan rummes i

indkomstårets resterende positive indkomst.’’

Det fremgår heraf, selskaberne opgør en selvstændig skattepligtig indkomst efter de

almindelige regler, og at summen af disse som udgør sambeskatningsindkomsten.

Opgørelsesprincipperne fastlægges uafhængigt af hinanden i de enkelte selskaber. Det

gælder blandt andet skattemæssige afskrivninger og periodisering af indkomst, hvor

skattelovgivningen giver mulighed   Derudover fremgår det at det ældste underskud skal

anvendes først, hvilket vi vil komme ind på i afsnit 9.1. Underskudsrækkefølgen.

Selskaber som er koncernforbundne skal sambeskattes fuldt, hvilket vil sige at der ikke skal

laves en forholdsmæssig beregning af den skattepligtige indkomst, hvis moderselskaber

f.eks. ejer 60% af aktiekapitalen.

Sambeskatningsindkomsten består udelukkende af indtægter og udgifter fra

sambeskatningskredsens selskaber. Heraf skal det tilføjes at kildeartsbestemte tab ej indgår
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i sambeskatningsindkomsten. Ved kildeartsbestemte tab forstås blandt andet salg af fast

ejendom, nettokurstabssaldo, og tidligere tab på aktier under 3 år. Kildeartsbegrænsede tab

kan kun modregnes i gevinster på de samme aktiver, i det selskab hvor tabet er opstået.15

8.1.1. Opgørelse af sambeskatningsindkomst ved samlet overskud

Som vist i figuren 8.1.1, kan vi se at selskaberne inden for de stiplede linjer er

sambeskattede, og at ‘’Minoritetsselskab A/S’’ er uden for sambeskatningen da ‘’Holding

A/S’’ kun ejer 35% af kapitalandelene.

Figur 8.1.1 - Opgørelse af sambeskatningsbidrag ved overskud i sambeskatning

Tabel 1: Skattepligtig indkomst 2020 (Overskud i sambeskatning)

Som vist i tabel 1, har sambeskatningskredsen en samlet overskud på i alt 1.000.000 kr. Da

Holding 2 A/S har et underskud på -100.000 kr, indgår dette i sambeskatningen, og

15 Sambeskatning 2013/14, Sambeskatning 2013/14, Guldmand, Vinther og Werlauff, 2013, s. 52
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underskuddet bliver fordelt mellem de overskudsgivende selskaber. Underskuddet bliver

fordelt efter selskabernes procentmæssige andel af det samlede overskud, og Drift B A/S

kan derfor modregne (150.000/1.100.000*100.000 = 13.636,36) i deres skattepligtige

indkomst. Ligeledes bliver underskuddet fordelt på de øvrige selskaber.

Selskaberne har en samlet skattepligtig indkomst på i alt 1.000.000 kr, og

administrationsselskabet(Holding A/S) skal afregne (1.000.000*22% = 220.000 kr) i skat.

Derudover vil der heller ikke være underskud til fremførsel.

8.1.2. Opgørelse af sambeskatningsindkomst ved samlet underskud

Tabel 2: Skattepligtig indkomst 2020 (Underskud i sambeskatning)

I tabel 2 har vi opstillet de samme selskaber hvor den skattepligtige indkomst giver et samlet

underskud på i alt 650.000 kr. Da Drift B A/S har et overskud på 150.000 kr, kan selskabet jf.

SEL § 31 stk. 2 benytte de øvrige selskabers underskud til modregning i den skattepligtige

indkomst. Selskabernes underskud vil forholdsmæssigt blive modregnet i den skattepligtige

indkomst, og vil påvirke selskabernes underskud til fremførsel.

Vi har i dette eksempel behandlet underskud opstået i året. Jf. SEL § 31 stk. 2 skal det

ældste underskud benyttes først, dvs. tidligere års underskud og særunderskud f.eks. og

dette vil blive behandlet i afsnit 12.

8.2. Tilskud mellem sambeskattede selskaber

Et tilskud er, jf. SL §§4 og 6, som udgangspunkt ikke fradragsberettiget for tilskudsyderen,

men er skattepligtig for tilskudsmodtageren. I SEL § 31 D afviges der dog fra dette

udgangspunkt for tilskud som er ydet mellem koncernforbundne selskaber.
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Jf. SEL §31 D, stk. 1 er tilskud fra koncernforbundne selskaber ikke skattepligtige, hvorfor

tilskuddet ikke skal medregnes i opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Ligeså er der

heller ikke fradrag for tilskuddet for tilskudsyderen.16

For at tilskud kan anses for ikke at være skattepligtige i henhold til SEL §31 D, der der en

rækker betingelser som skal være opfyldt17:

● Tilskuddet skal være ydet af et koncernforbundet selskab efter definitionen i SEL §31
C.

● Tilskudsyderen og -modtageren skal sambeskattes efter reglerne om national
sambeskatning i SEL §31, eller enten er eller har muligheden for at kunne
sambeskattes efter reglerne om international sambeskatning i SEL §31 A.

● Tilskudsyderen er direkte eller inddirekte moderselskab for modtageren
● Tilskudsyderen og -modtageren er søsterselskaber og har fælles direkte eller

indirekte moderselskab

Jf. SEL §31 D, stk. 2 omfatter reglen om skattefrit tilskud ikke udbytteudlodninger. Udbytter

omfatter som udgangspunkt alt hvad der udloddes fat et selskab til aktionærerne. Såfremt

selskabet der modtager tilskuddet ejer aktier i det selskab der yder tilskuddet, er der tale om

udbytte. Udbytter er i stedet omfattet af LL §§16A, 16B og SEL §13.18

Vi vil nedenfor illustrerer reglerne angående tilskud og udbytte mellem koncernforbundne

selskaber.

8.2.1. Tilskud mellem danske selskaber

Figur 8.2.1.1 - Skattefrit tilskud og udbytte

I figur 8.2.1.1 fremgår det, at et dansk

moderselskab kan yde skattefrit tilskud

til de direkte og indirekte ejede danske

selskaber, så længe der er en

koncernforbindelse, og at selskaberne

dermed også indgår i samme

sambeskatningskreds.

Moderselskabet har ikke fradrag for

tilskuddet, ligesom tilskuddet ikke er skattepligtigt for datterselskaberne.

18 Skat.dk: CD2.4.3.3.2 Skattefri tilskud - betingelser og undtagelser - Skats Juridiske Vejledning
17 Skat.dk: CD2.4.3.3.2 Skattefri tilskud - betingelser og undtagelser - Skats Juridiske Vejledning
16 Skat.dk: CD2.4.3.3.2 Skattefri tilskud - betingelser og undtagelser - Skats Juridiske Vejledning
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Et datterselskab kan ikke yde et skattefrit tilskud til moderselskabet. Sådan en transaktion vil

blive betragtet som et udbytte. Datterselskabet har ligeledes ikke fradrag for udbyttet,

ligesom moderselskabet ikke er skattepligtig for at modtaget udbyttet.

Altså er der tale om et tilskud når pengene bliver sendt fra moderselskabet og nedad i

koncernen, men der er tale om et udbytte når pengene bliver sendte fra datterselskaberne

og opad mod moderselskabet. Dette er fordi nedenstående selskaber anses for

investeringer, som helst gerne skulle givet et udbytte.

8.2.2. Tilskud mellem søsterselskaber

Figur 8.2.2.1 - Skattefrit tilskud mellem søsterselskaber

I tilfældet hvor vi har en koncern med to søsterselskaber, er der ligeledes mulighed for at yde

skattefrit tilskud fra det ene søsterselskab til det andet. Ved søsterselskaber menes, at

selskaberne har fælles direkte eller indirekte moderselskab. Ved skattefrit tilskud mellem

søsterselskaber, er der den betingelse, at det fælles moderselskab skal have mulighed for at

modtage skattefrit udbytte fra tilskudsyderen.

8.2.3. Tilskud i koncern med en fond som øverste punkt

Figur 8.2.3.1 - Tilskud og udbytte med fond som moderselskab
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I tidligere afsnit har vi konstateret, at en fond ikke kan indgå i en sambeskatningskreds, men

derimod stadig kan fungere som bindeled for en dansk sambeskatningskreds. I modsætning

til figur 8.2.2.1, har søsterselskaberne i denne konstruktion ikke muligheden for skattefrit

tilskud mellem hinanden. Dette er kun en mulighed, hvis moderselskabet har mulighed for at

modtage skattefrit udbytte fra datterselskaberne. I eksemplet i figur 8.2.3.1 er der tale om en

moderfond som det øverste led, hvorfor der ikke forefindes et moderselskab for de to

datterselskaber. Datterselskaberne har, ligesom hvis det var et normalt moderselskab, ikke

fradrag for det udloddede udbytte til moderfonden. Jf. en særskilt bestemmelse i

Fondsbeskatningslovens § 10, stk. 1 har fonden dog stadig mulighed for at modtage udbyttet

skattefrit, selvom moderfonden ikke kan yde skattefrit tilskud til datterselskaberne.

Ved brug af tilskud og udbytteudlodninger, har en sambeskatningskreds mulighed for at

fordele likviditeten blandet selskaberne, uden skattemæssige konsekvenser. Dette er især

fordelagtigt i situationer hvor moderselskabet måske har meget overskudslikviditet i banken,

og i stedet for at betale negative renter her, kan yde det i tilskud til et datterselskab som

herved kan investere pengene i deres drift. Herudover kan tilskud og udbytter også

anvendes til at udligne mellemregninger og modregne gæld til og fra koncernforbundne

selskaber.

Selve tilskudsbegrebet er ikke defineret nærmere i loven, administrativ praksis eller i

retspraksis. I tilfælde hvor der er tale om en betalingen inden for armslængdeprincippet, vil

en sådan betaling ikke betragtes som et tilskud jf. SEL §31 D. Modsat vil betalinger i form af

likvider, aktier eller anparter, der ydes uden en modydelse, blive betragtet som et skattefrit

tilskud.19 Et eksempel på et sådan skattefrit tilskud er set i bindende svar SKM2017.194.SR,

hvor et moderselskab ønskede at yde et tilskud i form af penge til dets 100% ejede

datterselskab. Skattestyrelsen fandt, at tilskuddet kunne gives skattefrit.

8.3. Delkonklusion

Når sambeskatningsindkomsten opgøres, tages der udgangspunkt i de skattepligtige

indkomster for de respektive selskaber i sambeskatningskredsen. Herefter sker der en

fordeling af underskud, såfremt sådan er opstået i året, ud fra en forholdsmæssig andel af

de enkeltes skattepligtige indkomst af den samlede positive eller negativ indkomst. Når

underskuddene er fordelt, vil den endelig skattepligtige indkomst for hvert selskab opstå.

Sambeskatningsindkomsten vil være uændret, men de individuelle selskabers skattepligtige

19 Skat.dk: CD2.4.3.3.2 Skattefri tilskud - betingelser og undtagelser - Skats Juridiske Vejledning
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indkomst vil være mindre, såfremt de har udnyttet en andel af årets underskud fra et af de

øvrige selskaber i sambeskatningskredsen.

9. Hvordan fordeles under- og overskud i en sambeskatning

Afsnittet vil redegøre og gennemgå anvendelsen og fordelingen af over- og underskud i

sambeskatningskredsen, samt inddrage reglerne om særunderskud,

underskudsbegrænsning, handel med underskudsselskaber, sambeskatningsbidrag samt

tilskud mellem sambeskattede selskaber.

Koncerner der er omfattet af obligatorisk national sambeskatning, skal udarbejde en samlet

sambeskatningsopgørelse. Det er dog ens, at alle selskaberne i en sambeskatningskreds

skal opgøre deres egen skattepligtige indkomst efter skattelovgivningens almindelige regler,

og med de undtagelser der gælder for sambeskattede selskaber jf. SEL §31, stk. 2. De

gældende undtagelser, som nævnt i SEL §31, stk. 2, er anvendelsen af underskud i

sambeskatningskredsen, hvilket også benævnes som underskudsrækkefølgen. De

sambeskattede selskabers samlede skattepligtige indkomst efter modregning af underskud,

udgør den samlede sambeskatningsindkomst til beskatning. Den samlede

sambeskatningsindkomst udgør den skattepligtige indkomst for hvert selskab i

sambeskatningskredsen, uanset ejerandel. Så hvis et administrationsselskab kun ejer 51%

af et sambeskattet selskab, vil det stadig være 100% af dette selskabs skattepligtige

indkomst, som skulle medregnes i sambeskatningsopgørelsen.

9.1. Underskudsrækkefølgen

Normalt ville et selskabs skattemæssige underskud blive fremført, til modregning i fremtidige

skattemæssige overskud. Men, når et selskab indgår i en sambeskatning, ville dette års

skattemæssige underskud kunne anvendes i den samlede sambeskatningsopgørelse, for

effektivt at nedsætte den betalbare skat. Der er dog ikke frit valg angående hvilke underskud

man vil udnytte i sambeskatningsopgørelsen. I SEL §31, stk. 2, 3-10 pkt. fremgår nemlig den

såkaldte prioritetsregel, som diktere, hvorledes underskud fremføres og udnyttes i en

sambeskatningskreds. Rækkefølgen er også beskrevet i Skattestyrelsens styresignal om

underskudrækkefølgen i sambeskatningskredsen.20

20 SKM2015.765.SKAT
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Rækkefølgen er som følger:

1. Særunderskud

2. Egne underskud

3. Fordeling af årets underskud

4. Andre selskabers underskud fra tidligere år

Rækkefølgen vil blive forklaret nedenfor.

9.1.1. Særunderskud

Ved særunderskud forstås, underskud som selskaber har oparbejdet i perioder før

indtræden i en sambeskatningskreds. Disse underskud kan kun anvendes til modregning af

overskud i det pågældende selskab, hvor underskuddet er opstået. Disse underskud skal

anvendes først, inden anvendelse af øvrige underskud i koncernen.21

9.1.2. Egne underskud

Efter modregning og anvendelse af særunderskud, skal de overskudsgivende selskab

medregne alle eventuelle egne underskud. Ved egne underskud forstås, underskud som er

opstået i et selskab i den aktuelle sambeskatningskreds. Forskellen på særunderskud og

egne underskud, er hvordan underskuddet er opstået, og hvis skattepligtige indkomst

underskuddene kan modregnes i.22

Det er bl.a. også i dette punkt at underskud fra eventuelle subsambeskatningkredse

anvendes. Underskud fra subsambeskatnings modregnes nemlig før den egentlige

sambeskatningsindkomst opgøres.

9.1.3. Fordeling af årets underskud

Efter modregning af særunderskud, egne underskud og underskud fra subsambeskatning,

foretages en opgørelse over den samlede sambeskatningsindkomst. I et sådan eksempel

hvor der er selskaber med over- eller underskud efter punkt 1 og 2, skal årets underskud nu

fordeles ud på de resterende overskud. Årets underskud skal fordeles forholdsmæssigt på

der overskudsgivende selskaber i sambeskatningen.23

23 SEL §31 stk. 2, 6. pkt.
22 SEL §31 stk. 2, 5. pkt.
21 SEL §31 stk. 2, 3-4 pkt.
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9.1.4. Andre selskabers underskud fra tidligere år

Hvis der fortsat, efter de 3 ovenstående punkter, er positiv skattepligtig indkomst, modregnes

selskabers i sambeskatningskredsens underskud fra tidligere år også forholdsmæssigt i den

skattepligtige indkomst. Herunder indgår også underskud fra subsambeskatninger.24

Underskud fra tidligere kan kun modregnes i det overskudsgivende selskabs skattepligtige

indkomst, såfremt selskaberne var i samme sambeskatning i det indkomst, hvor det givne

underskud er opstået, og at sambeskatningskredsen ikke bagefter er blevet afbrudt.25

Jf. SEL §31 stk. 2, 8. pkt., vil eventuelle uudnyttede underskud i indkomståret eller

resterende uudnyttede underskud fra tidligere indkomstår blive fremført til udnyttelse i

fremtidige indkomstår. Det uudnyttede underskud vil kun blive fremført i det selskab, hvor

underskuddet er opstået. Hvis et selskab med fremførbare underskud sælges eller på anden

måde udtræder at sambeskatningskredsen, vil det givne underskud gå tabt, da det ikke

længere kan modregnes i fremtidige overskud i sambeskatningen. For det udtrædende

selskab, vil det fremførbare underskud blive til et særunderskud, som kun de kan udnytte.

Det er vigtigt at være opmærksom på SEL §31 stk. 2, 9. pkt., når man gennemgår

prioritetsrækkefølgen. Heraf fremgår det, at de ældste underskud altid skal anvendes først.

Hensigten med underskudsrækkefølgen er, at få udnyttet særunderskud og egne underskud,

før de øvrige selskaber i sambeskatningskredsen kan udnytte hinandens underskud. Altså er

hensigten at et overskudsgivende selskab, skal modregne alle sine egne underskud, og alle

årets underskud, før de begynder at udnytte de øvrige selskabers uudnyttede underskud fra

tidligere indkomstår, og derved ikke unødvendigt forpligter sig til at godtgøre de øvrige

selskaber i sambeskatningskredsen for den udnyttede del af de andres underskud.

Vi vil i det følgende afsnit illustrere og eksemplificere prioritetsrækkefølgens anvendelse i

praksis, ved opgørelse af en sambeskatningsindkomst.

9.1.5. Eksempel på opgørelse af sambeskatningsindkomst med positiv indkomst

I følgende eksempel bliver der taget udgangspunkt i koncernen illustreret i Figur 8.1.1

ovenfor.

Eksemplet i Tabel 3 tager udgangspunkt i en forudsætning om en samlet positiv indkomst før

sambeskatning. Tabellen i dette eksempel (og i de kommende eksempler) er opdelt i en

tabel med selve opgørelsen af sambeskatningsindkomsten og en tabel for

25 SEL §31 stk. 2, 10. pkt.
24 SEL §31 stk. 2, 7. pkt.
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underskudsfremførsel. For at fremme overskueligheden og sammenhængen mellem de to

tabeller, fremgår der ud for hver linje, hvilket trin i underskudsrækkefølgen det vedrører.

Tabel 3: Sambeskatnings- og underskudsopgørelse med positiv indkomst

Sambeskatningsopgørelsen i ovenstående tabel starter ud med indkomst før

sambeskatning, hvilket består af den enkelte selskabers egen skattepligtige indkomst før

modregning af underskud. Det antages i eksemplet, at nogle af selskaberne har uudnyttede

underskud fra tidligere år. Dette statuere eksemplet bedre, og giver dermed også mulighed

for en mere analyserende forklaring af de foretagne handlinger i forhold til

underskudsrækkefølgen.

Trin 1 - Særunderskud
I trin 1 er det kun selskabernes særunderskud der modregnes i selskabets egen positive

indkomst. Af tabellen fremgår det at Drift B A/S er det eneste selskab med særunderskud fra

tidligere år. Drift B A/S modregner særunderskud på DKK 100.000 i sin positive indkomst,

hvorefter de har en indkomst til efter særunderskud på DKK 50.000. Det anvendte

særunderskud bliver fratrukket saldoen af uudnyttede under før sambeskatning, så der

ultimo indkomståret er uudnyttede underskud til fremførsel før sambeskatning for koncernen

på DKK 0. Det betyder at der i koncernen ikke længere er selskaber der har uudnyttede

særunderskud til fremførsel. Der kan samtidig heller ikke opstå nye særunderskud i
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sambeskatningskredsen, før der sker en ændring i koncernstrukturen. Dette kunne for

eksempel være enten ved indtræden af et nyt selskab.

Trin 2 - Egne underskud
Det ses af tabel 3 at Drift A ApS har et uudnyttet underskud, som er opstået under

sambeskatningen på DKK 50.000. I dette trin modregnes underskuddet på DKK 50.000 i

selskabets positive indkomst på DKK 600.000. Selskabet har herefter en indkomst til

sambeskatning på DKK 550.000, og har herefter uudnyttede underskud til fremførsel på

DKK 0. Selskabet Holding 2 A/S har også et uudnyttet underskud, som er opstået under

sambeskatningen på DKK 200.000. Men, da selskabet i sig selv har en negativ skattepligtig

indkomst, kan de ikke anvende underskuddet selv, og det vil derfor rulle videre til trin 4 hvis

der stadig er samlet positiv indkomst i sambeskatningen.

Trin 3 - Fordeling af årets underskud
Det ses af tabel 3 at der samlet er en positiv indkomst på DKK 850.000 efter udnyttelse af

underskud i trin 1 og 2. Beløbet udgøres af Holding A/S, Drift A ApS og Drift B A/S’ positive

indkomster på henholdsvis DKK 350.000, DKK 550.000 og DKK 50.000, fratrukket Holding 2

A/S’ negative indkomst på DKK 100.000. Holding 2’s negative indkomst fordeles

forholdsmæssigt ud på de selskaber der har en positiv indkomst. Selskaberne Holding A/S,

Drift A ApS og Drift B A/S’ samlede positive indkomst udgør DKK 950.000.  Holding A/S’

positive indkomst på DKK 350.000 udgør ca. 37% af den samlede positive indkomst, mens

Drift A ApS’ positive indkomst på DKK 550.000 udgør ca. 58% af den samlede positive

indkomst og Drift B A/S’ positive indkomst på DKK 50.000 udgør ca. 5% af den samlede

positive indkomst. I alt er der en negativ indkomst på DKK 100.000 fra Holding 2 A/S.

Fordelingen af underskuddet til selskaberne sker forholdsmæssigt ud fra de ovenfor

beregnede procentsatser. Det vil sige at Holding A/S kan modregne ca. 37% af Holding 2

A/S’ underskud, svarende til DKK 36.842. Drift A ApS kan modregne ca. 58% af det samlede

underskud, hvilket svarer til DKK 57.985 og til sidst kan Drift B A/S modregne ca. 5% af det

samlede underskud hvilket svarer til DKK 5.263. Der er hermed modregnet et samlet beløb

på DKK 100.000, hvilket tilsvarer Holding 2 A/S’ underskud i året. Af tabellen fremgår det at

den samlede indkomst er uændret før og efter trin 3. Det skyldes at der blot er tale om en

omfordeling af selskabernes indkomst i dette trin, og ikke en reduktion af den samlede

sambeskatningsindkomst.

Trin 4 - Fordeling af underskud fra tidligere år
Før modregning af underskud i trin 4, har sambeskatningskredsen stadig en positiv

skattepligtig indkomst på DKK 850.000. Den positive indkomst er fordelt på Holding A/S,
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Drift A ApS og Drift B A/S, med henholdsvis DKK 313.158, DKK 492.105 og DKK 44.737. I

trin 4 vil andre selskabers underskud fra tidligere år blive modregnet i de øvrige selskabers

indkomst. Det fremgår af tabellen at Holding 2 A/S har uudnyttede underskud under

sambeskatning på DKK 200.000, som kan udnyttes i året. Dette beløb fordeles

forholdsmæssigt, ligesom ved trin 3 ovenfor. Derved kan Holding A/S modregne ca. 37%

Holding 2 A/S’ underskud fra tidligere år, hvilket svarer til DKK 73.684. Drift A ApS kan

modregne ca. 58% af underskuddet, hvilket svarer til DKK 115.789. Til sidst kan Drift B A/S

modregne ca 5% af underskuddet, hvilket svarer til de sidste DKK 10.526. Herefter er der

ingen af selskaberne der har uudnyttede fremførbare underskud, hvilket også fremgår af

ultimo saldoen for underskudsfremførsel i tabellen.

Opsummering
Efter modregning og fordeling i trin 1, 2, 3 og 4 har sambeskatningskredsen stadig en

positiv skattepligtig indkomst på DKK 650.000. Den positive indkomst er fordelt på Holding

A/S, Drift A ApS og Drift B A/S, med henholdsvis DKK 239.474, DKK 376.316 og DKK

34.211. Af dette beløb vil der skulle afregnes 22% selskabsskat. Den beregnede skat udgør

den skyldige selskabsskat fratrukket eventuelt betalt acontoskat og andre eventuelt betalte

skatter.26

Af ovenstående eksempel er det tydeligt, at underskudsbegrænsning ikke finder anvendelse.

Den samlede positive indkomst ender på DKK 650.000, hvilket er langt under bundfradraget

på DKK 8.572.500 for indkomståret 2020. Selskaberne har i opgørelsen derfor kunne

modtage 100% af de anvendelige uudnyttede underskud.

9.2. Subsambeskatning

Subsambeskatningsreglerne giver mulighed for en såkaldt subsambeskatning.

Subsambeskatnings karakteriseres ved, at to eller flere selskaber, som allerede indgår i en

sambeskatningskreds, bliver inddraget i en overordnet sambeskatningskreds.27 En

subsambeskatning vil typisk opstå i det scenarie, hvor vi har et moderselskab der ejer to

datterselskaber. Disse tre selskaber er deres egen sambeskatningskreds. Efter nogle år,

bliver moderselskabet købt at et nyt moderselskab. Der er nu en nyopstået

sambeskatningskreds, med det nye moderselskab som det øverste selskab, derved

administrationsselskabet. Idet det første moderselskab og datterselskaberne har kørt nogle

år, hvor det kun var de tre i en sambeskatningskreds, har de oparbejdet nogle fremførbare

underskud. Disse underskud er ikke gået tabt, men rettere blevet til

27 Skat.dk: CD3.1.4.3.3 Subsambeskatning - Skats Juridiske Vejledning
26 Se afsnit om opgørelse af restskat under afsnit 9.5
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subsambeskatningsunderskud. Dette betyder at det kun er den originale moder og

datterselskaber der kan udnytte disse underskud, nemlig underskud fra subsambeskatning.

Jf. SEL §31 stk. 2, 9. pkt., skal de ældste underskud altid prioriteres først. Dette betyder at

underskud fra subsambeskatninger skal prioriteres før modregning af underskud i den nye

overordnede sambeskatning. Dette eksempel er illustreret i figur 9.2.1 nedenfor.

Figur 9.2.1 - Subsambeskatning - koncern

En anden måde hvorpå subsambeskatning kan opstår, er hvis eksempelvis to

datterselskaber bliver købt ind i en ny koncern, uden at det fælles moderselskab overdrages.

Dette kan ske ved køb eller andre former for disponeringer. Det er bare meget afgørende, at

eksponeringerne finder sted på samme tid. Fordi, uden samtidighed vil sambeskatningen

anses for at være afbrudt, og alle tidligere oparbejdet underskud vil blive anset som

særunderskud for de enkelte overførte selskaber.2829 Dette er illustreret nedenfor i figur 9.2.2.

29 SKM2015.535.SKAT - Styresignal om subsambeskatningskredse
28 Skat.dk: CD3.1.4.3.3 Subsambeskatning - Skats Juridiske Vejledning
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Figur 9.2.2 - Subsambeskatning - Søsterselskaber
Før Holding A/S erhverver Tømrer og Tømrer engros

Efter Holding A/S erhverver Tømrer og Tømrer Engros

I ovenstående figur ses først de to koncerner illustreret hver for sig. Disse to koncerner

repræsentere også 2 forskellige sambeskatningskreds. Et med Holding A/S som

administrationsselskab og det andet med Moderselskab A/S som administrationsselskab.

Herefter, ser vi at Holding A/S erhverver Moderselskab A/S’ to datterselskaber ved et

almindeligt salg med overgang af kontrol på dagen, hvor salget vedtages selskabsretligt. De

to datterselskaber Tømrer A/S og Tømrerengros A/S, udgør nu en

subsambeskatningskreds, På samme tid med at de indgår i den overordnede

sambeskatningskreds med de fire øvrige selskaber i den nye koncern. Moderselskabet A/S

er efter salget af datterselskaberne et selvstændigt selskab, som ikke indgår i en

sambeskatningskreds.

Anerkendelsen af subsambeskatning betyder, at selskaber vil have bedre muligheder for at

anvende fremførbare underskud, som er opstået forinden udvidelse af

sambeskatningskredsen. Fremførbare underskud opstået før den nye sambeskatningskreds,

vil kun kunne anvendes af de to selskaber der er indtrådt i den nye sambeskatning.
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I tabel 4 nedenfor, har vi illustreret første opgørelse af sambeskatningsindkomst i den nye

koncern, hvor der er taget højde for subsambeskatningsunderskud.

Tabel 4: Sambeskatnings- og underskudsopgørelse i subsambeskatning

Det fremgår af tabellen, at der i indkomståret er en samlet indkomst før sambeskatning på

DKK 1.700.000 og et fremført uudnyttet underskud på i alt DKK 700.000. Det samlede

underskud er fordelt på særunderskud og underskud fra subsambeskatning. Det skal også

bemærkes, at der ikke er nogle uudnyttede underskud under sambeskatning, da dette er

først indkomstår med den nye sambeskatning. Altså er der i princippet to

subsambeskatningskredse, hvilket også er illustreret med den grønne og den gullige farve i

tabellen. Altså vil alle underskud fra tidligere år, i dette indkomstår, enten være

særunderskud eller subsambeskatningsunderskud. Men, hvis der i dette indkomstår blev

opgjort et fremførbart underskud, ville dette kunne anvendes af alle selskaberne i de

efterfølgende indkomst i trin 4 af underskudsrækkefølgen.

Trin 1 - Særunderskud
Af tabellen fremgår det at både Drift B A/S og Tømrer A/S har særunderskud, på

henholdsvis DKK 100.000 og DKK 150.000, som de kan modregne i deres positive

indkomst. Efter modregning af særunderskud, ender begge selskaber med en positiv
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skattepligtig indkomst på DKK 50.000 og de ender begge med fremførbare særunderskud

på DKK 0 ultimo året. Dette trin sænker den skattepligtige indkomst i sambeskatningen til

DKK 1.450.000 fra DKK 1.700.000.

Trin 2 - Egne underskud (Subsambeskatningsunderskud)
Efter særunderskud, er det egne underskuds tur til modregning - herunder også

subsambeskatningsunderskud. Af tabellen fremgår det at Drift A ApS, Holding 2 A/S og

Tømrerengros A/S har fremførte uudnyttede underskud, på henholdsvis DKK 50.000, DKK

200.000 og DKK 200.000. For Drift A ApS og Holding 2 A/S, er underskuddene opstået i

sambeskatning før indtrædelsen af de to nye selskaber, samt at Tømrerengros A/S’

underskud også er opstået før indtræden i den nye koncern. Da Holding 2 A/S har

skattemæssigt underskud i året, kan det ikke selv udnytte sit underskud, hvorfor det for nu

bliver skubbet til trin 4. Drift A kan udnytte hele sit underskud på DKK 50.000, hvorefter de

har en skattepligtig indkomst til sambeskatning på DKK 550.000. Tømrerengros kan også

udnytte hele sit fremførte underskud på DKK 200.000, hvorefter det har en skattepligtig

indkomst til sambeskatning på DKK 300.000. Herefter har Drift A og Tømrerengros udnyttet

hele deres fremførte underskud, hvorfor de ultimo regnskabsåret har DKK 0 i underskud til

fremførsel. Dette trin sænker den skattepligtige indkomst i sambeskatningen til DKK

1.200.000 fra DKK 1.450.000.

Trin 3 - Fordeling af årets underskud
Efter egne underskud subsambeskatningsunderskud er det tid til at fordele årets underskud

mellem selskaberne. Som tidligere nævnt bliver årets underskud fordelt ud forholdsmæssigt

mellem de overskudsgivende selskaber. Dette underskud kan udnyttes af alle selskaberne i

sambeskatningskredsen, da det er opstået i årets løb hvor alle selskaberne har været i

samme koncern. Det vil sige at Holding 2 A/S’ underskud i året på DKK 100.000, bliver

fordelt ud på Holding A/S, Drift A ApS, Drift B A/S, Tømrer A/S og Tømrerengros A/S med

henholdsvis ca. 27%, 42%, 4%, 4% og 23% hvilket svarer til henholdsvis DKK 26.923, DKK

42.308, DKK 3.846, DKK 3.846, DKK 23.007. Som tidligere nævnt, gør dette ikke den

samlede sambeskatningsindkomst mindre, det fordeler bare årets underskud ud sådan at de

enkelte selskabers skattepligtige indkomst bliver mindre. For udnyttelse af disse underskud,

skal der selvfølgelig afregnes et sambeskatningsbidrag. Dette vil vi gennemgå mere

dybdegående i afsnit 9.5

Trin 4 - Fordeling af underskud fra tidligere år
Som nævnt under trin 2, har Holding 2 A/S et uudnyttet underskud fra tidligere år som de

ikke selv kunne anvende i året da de allerede har negativ indkomst. Da der stadig er en

positiv indkomst i sambeskatningen på DKK 1.200.000, kan underskuddet anvendes til
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modregning heri. Men, det kan dog kun anvendes af de 3 selskaber, som Holding 2 A/S var

sambeskattet med da underskuddet opstod. Det vil sige at underskuddet kun kan udnyttes af

Holding, Drift A og Drift B, med henholdsvist 37%, 58% og 5% hvilket svarer til henholdsvis

DKK 73.684, DKK 115.789 og DKK 10.526. Efter udnyttelse af Holding 2’s fremførte

underskud har sambeskatningen stadig en positiv skattepligtig indkomst på DKK 1.000.000,

men ingen fremførbare underskud da de alle er udnyttet i året.

Opsummering
Det kan konkluderes, at det klart giver en fordel at selskaberne kan erhvervs på sådan en

måde at der opretholdes subsambeskatningskredse idet underskud til fremførsel kan udnytte

af de andre erhvervede selskaber i stedet for at blive til særunderskud.

9.3. Underskudsbegrænsning

Som tidligere nævnt i opgaven, er der regler, der kan begrænse udnyttelsen af de

fremførbare underskud, når man skal opgøre sambeskatningsindkomsten. Reglerne om

underskudsbegrænsning blev indført med virkning fra indkomståret 2013, med det henblik at

sikre en vis skattebetaling uden at fratage retten til fradrag for de omkostninger, som

selskaberne reelt set har afholdt.30

Reglerne om underskudsbegrænsning findes i SEL §12 stk. 2-3. Af lovteksten fremgår det:

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

indkomst, der ikke overstiger et grundbeløb på 7,5 mio. kr. (i 2010-niveau). Et herefter

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

overstiger grundbeløbet. Grundbeløbet i 1. pkt. reguleres efter personskattelovens § 20.

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.”.

Når der er tale om en sambeskatningskreds, vil grundbeløbet gælde for hele

sambeskatningskredsen, hvorfor sambeskatningskredsen bliver sidestillet med

særbeskattede selskaber. I 2020 er grundbeløbet DKK 8.572.500, hvilket vil sige at, hvis

sambeskatningsindkomsten overstiger grundbeløbet, kan fremførbare underskud kun

modregnes med 60% af sambeskatningsindkomsten der overstiger grundbeløbet.

Regulering af grundbeløbet sker som følge af PSL §20, og foretages årligt.

30 Skat.dk: CD2.4.5.3 Generel begrænsning af selskabers underskud SEL § 12, stk. 2 - Skats
Juridiske Vejledning
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Jf. SEL § 31 stk. 3 står der, at såfremt sambeskatningskredsen er omfattet af

underskudsbegrænsning, skal den samlede begrænsning fordeles forholdsmæssigt mellem

selskaberne i sambeskatningskredsens fremførbare underskud. Den samlede begrænsning

af underskud fordeles forholdsmæssigt mellem de sambeskattede selskabers fremførbare

underskud, sådan at modregning af hvert underskud kun sker med den andel af

underskuddet, der svarer til forholdet mellem den del af de samlede underskud der kan

fradraget i indkomståret, og de samlede underskud som ville kunne fradrages i indkomståret,

såfremt reglerne om underskudsbegrænsning ikke fandt anvendelse.31

På de følgende sider vil vi eksemplificere anvendelsen af underskudsbegrænsningsreglerne.

9.3.1. Eksempel på underskudsbegrænsning i en sambeskatning

Forudsætningerne for eksemplet er, at Adm. Selskab, Datter 1, Datter 2 og Datter 3 er

danske selskaber, der indgår i den samme danske sambeskatningskreds. Selskabernes

skattepligtige indkomst og underskud er givet fra følgende forudsætninger, og vil bruges til at

opgøre den samlede sambeskatningsindkomst for 2020:

Adm. Selskab A/S har en skattepligtig indkomst på 3 mio. kr., og ingen underskud til

fremførsel.

Datter 1 A/S har en skattepligtig indkomst på 25 mio. kr., og ingen underskud til fremførsel.

Datter 2 A/S har en skattepligtig indkomst på -3 mio kr., samt underskud fra tidligere år i

sambeskatningskredsen på 14 mio. kr.

Datter 3 A/S har en skattepligtig indkomst på 30 mio. kr., samt særunderskud på 3.5 mio kr.

og underskud fra tidligere år i sambeskatningskredsen på 2.5 mio kr.

Dette ses også illustreret af Tabel 5 på næste side.

31 Skat.dk: CD2.4.5.3 Generel begrænsning af selskabers underskud SEL § 12, stk. 2 - Skats
Juridiske Vejledning
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Tabel 5: Sambeskatningsopgørelse, før underskudbegrænsning

Det fremgår af ovenstående tabel, at hvis reglerne om underskudsbegrænsning efter SEL

§12 ikke fandt anvendelse, kan der i sambeskatningen modregnes et samlet fremført

uudnyttet underskud på 20 mio. kr. Beløbet er fordelt på udnyttelse af særunderskud på 3,5

mio. kr., udnyttelse af egne underskud opstået under sambeskatning på 2,5 mio. kr. samt

underskud fra tidligere år opstået under sambeskatning på 14 mio. kr. Det ses, at uden

underskudsbegrænsning kan sambeskatningskredsen udnytte alle de fremførbare

underskud fra tidligere år, og derved effektivt nedsætte sambeskatningsindkomsten fra 55

mio. kr. til 35 mio. kr. Derved effektivt gå fra en eventuel skattebetaling på 12,1 mio kr.til 7,7

mio kr. Altså en besparelse i skattebetalingen på 4,4 mio. kr. for indkomståret 2020.

Det samlede anvendte underskud i sambeskatningsopgørelsen før underskudsbegrænsning

udgør 20 mio. kr., hvilket er højere end bundfradraget på 8.572.500 kr. i 2020. Dette betyder

at der vil skulle udarbejdes endnu en sambeskatningsopgørelse, hvor den forholdsmæssige

andel af hvert enkelt underskud anvendes, i stedet for det fulde. Begrænsningen af

underskud skal ske forholdsmæssigt, jf. SEL §12, sådan at alle underskud begrænses

ligeligt.

Til beregning af den forholdsmæssige andel af det samlede underskud der kan anvendes,

skal vi bruge det samlede underskud som kan anvendes uden begrænsning, samt det
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underskud faktisk kan anvendes med begrænsning. Brøken af disse to tal giver os den

forholdsmæssige andel som de resterende underskud efter 8.572.500 kan udnyttes med.

Beregning heraf ses i Tabel 6 nedenfor.

Tabel 6: Beregning af forholdsmæssige andel

Det fremgår af ovenstående tabel, at der i sambeskatningen er et fremført uudnyttet

underskud på i alt 20 mio. kr., som ville kunne anvendes, hvis ikke reglerne om

underskudsbegrænsning fandt anvendelse. Bundfradraget i 2020 på 8.572.500 kr.

fratrækkes den samlede underskud der kan anvendes, da man kan modregning uden

begrænsning op til dette beløb. Herefter er der mulighed, jf. SEL §12 stk. 2, for modregning i

den positive indkomst med 60% af de fremførbare uudnyttede underskud som overstiger

bundfradraget. Derfor kan der, udover bundfradraget, modregnes yderligere 6.856.500 kr. af

saldoen der overstiger bundfradraget. Samlet set, kan der således, efter

underskudsbegrænsning, modregnes 15.429.000 kr. i sambeskatningens samlede positive

indkomst. Dette tal anvendes til at beregne den forholdsmæssige andel til modregning i de

enkelte underskud.

Beregning af dette fremgår nedenfor:

Underskud med begrænsning / Underskud uden begrænsning * 100

15.429.000 / 20.000.000 * 100 = 77,15%

Dette giver os en forholdsmæssig fordeling på 77,15%. Selskaberne skal herefter gange den

forholdsmæssige fordeling med de underskud, der ville være udnyttet, hvis reglerne om

underskudsbegrænsning ikke fandt anvendelse. På den måde fordeles den del af

underskuddet der kan udnyttes i årets indkomst efter reglerne om underskudsbegrænsning

57



jf. SEL §12 stk. 2, på hvert af de enkelte modregnede underskud, sådan at underskuddene

begrænses ligeligt. På baggrund af underskudsbegrænsningen er der udarbejdet en ny

sambeskatningsopgørelse, hvor den forholdsmæssige andel er inkorporeret. Der foretages

derefter gennemgang af de fire trin i underskudsrækkefølgen i tråd, ligesom med tidligere

eksempler. Sambeskatningsopgørelsen med anvendelse af reglerne om

underskudsbegrænsning fremgår af Tabel 7 nedenfor.

Tabel 7: Sambeskatningsopgørelse, efter underskudbegrænsning

Trin 1 - Særunderskud
Af tabellen fremgår der særunderskud for selskabet Datter 3 A/S på DKK 3.500.000. Som

tidligere nævnt, er særunderskud omfattet af begrænsningsreglerne i SEL § 31 stk. 2, 3. pkt.

Der er beregnet i Tabel 6 beregnet en forholdsmæssig fordeling på 77,15% af det totale

fremførte uudnyttede underskud. Datter 3 kan derfor kun modregne 77,15% af selskabets

særunderskud. Dette svarer til udnyttelse af egne særunderskud på DKK 2.700.075.

Det totale særunderskud til fremførsel i slutningen af indkomståret, udgør herefter DKK

799.925, og tilhører kun Datter 3 A/S.

Trin 2 - Egne underskud
Af tabellen fremgår det at Datter 2 og Datter 3 har primosaldo af fremførte uudnyttede

underskud, som er opstået under sambeskatning. Selskaberne kan, på præcis samme måde
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som særunderskud, kun udnytte den forholdsmæssige andel. Af tabellen fremgår det dog at

Datter 2 har negativ skattepligtig indkomst i året, hvorfor de ikke selv kan udnytte deres

uudnyttede underskud fra sambeskatning, og disse gemmes derfor til trin 4 såfremt der

stadig er positiv indkomst at modregne. Datter 3 kan i indkomsten således udnytte 77,15%

af selskabets egne fremførte uudnyttede underskud opstået under sambeskatning. Datter 3

modregner derfor DKK 1.928.625, ud af samlede uudnyttede underskud fra sambeskatning

på DKK 2.500.000.

Trin 3 - Fordeling af årets underskud
Fordeling af årets underskud foregår på normale vilkår, da SEL §31 stk. 3 ikke finder

anvendelse herpå. Altså bliver fordelingen af årets underskud ikke begrænset af reglerne om

underskudsbegrænsning. Fordeling sker derfor på normale vilkår, hvor underskuddet fra

Datter 2 på 3 mio kr. fordeles ud forholdsmæssigt til Adm. Selskab, Datter 1 og Datter 3’s

positive indkomster med henholdsvis ca. 6%, 47% og 48%, hvilket svarer til henholdsvis

DKK 168.630, DKK 1.405.250 og DKK 1.426.120. Herefter er sambeskatningsindkomsten

den sammen, men de enkelte selskabers skattepligtige indkomst er formindskes, idet Datter

2’s underskud for året er forholdsmæssigt fordelt ud på de overskudsgivende selskabers

indkomst.

Trin 4 - Fordeling af underskud fra tidligere år
Under underskudsfremførsel i tabel 7 fremgår det at Datter 2 og Datter 3 har et resterende

uudnyttet underskud på henholdsvis DKK 14.000.000 og DKK 571.375. Af trin 2 fremstod

det at Datter 3 selv har brugt den begrænsede del af sit sambeskatningsunderskud, hvorfor

den resterende saldo ikke kan benyttes af de andre selskaber. Datter 3’s restunderskud

fremføres til fremtidige indkomstår, og kan igen modregnes i positive indkomster i de

kommende indkomstår. Datter 2’s underskud er ikke blevet anvendt i trin 2, da selskabet har

negativ skattepligtig indkomst i regnskabsåret. Herved kan Datter 2’s underskud på DKK

14.000.000 nu anvendes af de øvrige selskaber i sambeskatningskredsen, der stadig har

positiv skattepligtig indkomst. Dette underskud er også omfatter af reglerne om

underskudsbegrænsning jf. SEL §31 stk. 2, hvorfor det kun er den forholdsmæssige andel

på 77,15% der kan fordeles ud på de tilbageværende positive indkomster. Dette betyder at i

stedet for at udnytte de fulde DKK 14.000.000, kan der kun udnyttes 77,15%, hvilket svarer

til DKK 10.800.300. Dette underskud skal så igen fordeles ud forholdsmæssigt på de

resterende overskudsgivende selskaber, på samme måde som underskuddet blev fordelt i

trin 3. De overskudsgivende selskaber er stadig Adm. Selskab, Datter 1 og Datter 3. Den

forholdsmæssige fordeling er henholdsvis ca. 6%. ca. 47% og ca. 48%, hvilket giver en

underskudsanvendelse på henholdsvis DKK 607.085, DKK 5.059.039 og DKK 5.134.176.
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Herefter har Datter 2 stadig et underskud til fremførsel fra tidligere år i sambeskatning på

DKK 3.199.700 og Datter 3 har et på DKK 5.71.375.

Opsummering
Det kan konkluderes at reglerne om underskudsbegrænsning er med til at sikre, at enkelte

selskaber i et sambeskatning ikke får anvendt hele deres underskud, men andre selskabers,

i enkelte tilfælde, slet ikke anvendes. På denne måde vil de enkelte selskaber, ved en

eventuel udtræden af sambeskatningskredsen, beholde den forholdsmæssige andel af

underskuddet som en restsaldo, som ville kunne anvendes på et senere tidspunkt som et

særunderskud. Eksemplet viser også hvilken effekt underskudsbegrænsning har på

sambeskatningsindkomsten for året. I sambeskatningsopgørelsen før begrænsning ender vi

op med en samlet sambeskatningsindkomst, efter modregning af underskud, på DKK

35.000.000, hvilket svarer til en skattebetaling på DKK 7.700.000 med en selskabsskat på

22%. I sambeskatningsopgørelsen med begrænsning ender vi op med en samlet

sambeskatningsindkomst på DKK 39.571.000, hvilket svarer til en skattebetaling på DKK

8.705.620. Altså skal sambeskatningskredsen i indkomståret 2020 betale DKK 1.005.620

mere i skat, end hvis reglerne om underskudsbegrænsning ikke fandt anvendelse. Med

disse tal, er det tydeligt at se hvorfor disse regler blev implementeret af Skattestyrelsen, idet

det sikrer dem en mere jævn fordeling af selskabsskatterne i årene. For selskaberne betyder

det bare, at de skal betale noget mere skat i dette indkomst, og at de så kan modregne

deres begrænsede underskud i fremtidige overskud. Altså vil selskaberne i sidste ende, altid

ende op med at betale den samme skat på lange løb, men reglerne om

underskudsbegrænsning sørge bare for at jævne skattebetalingerne ud så der ikke er år

hvor nogle selskaber ikke betaler skat da de har enorme fremførbare underskud at

modregne i deres positive skattepligtige indkomst.

Herudover kan underskudsbegrænsningen også få selskaberne til at blive kreative, i forhold

til deres skattemæssige fradrag i de enkelte virksomheder. Det ses ofte at større koncerner

køre en skattestrategi for de enkelte indkomstår. I disse skattestrategier går

administrationsselskabet ind og op- eller nedjustere de skattemæssige afskrivninger i de

enkelte selskaber sådan at selskabets samlede underskudsanvendelse ikke bliver

begrænset, i forhold til reglerne gennemgået ovenfor.
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9.4. Handel med underskudsselskaber

Af tidligere afsnit er det forstået, at fremførbare underskud er attraktive at være i besiddelse

af, så længe der genereres positiv skattepligtig indkomst. Anvendelse af disse underskud vil

nemlig kunne nedbringe eller helt undlade en skattebetaling for et givent indkomstår. Af

selvsamme årsag, kan det være attraktivt at købe sig ind i selskaber med store fremførbare

underskud, som så kan modregnes i evt. overskudsgivende aktivitet. Der er som følge af

spekulation heri, udarbejdet særlige regler og lovgivning herfor, hvilket vi vil gennemgå på de

følgende sider.

9.4.1. Salg af aktive selskaber

Af SEL §12 D stk. 1, fremgår det, at hvis der sker væsentlige ændringer i aktionærkredsens

sammensætning mv., kan fremførbart underskud fra tidligere indkomstår ikke nedbringe den

skattepligtige indkomst til et beløb mindre end selskabets positive nettokapitalindtægter. Det

vil sige, at fremførbare underskud ikke kan anvendes til at modregnes såkaldte “passive”

indtægter, såsom renteindtægter, gevinster og udbytter fra værdipapirer og andre indtægter

og udgifter listet op i SEL §12 D stk. 3. Det fremførbare underskud kan dog anvendes til at

modregne indtægter fra selskabets såkaldte “aktive” erhvervsvirksomhed, såsom udlejning

af driftsmidler og skibe. Det er dog et krav, at disse aktiver er afskrivningsberettigede og

erhvervet d. 19. maj 1993 eller senere.32

Ved en væsentlig ændring i aktionærkredsens sammensætning mv., forstås jf. SEL §12 D

stk. 1, enten at:

● Mere end 50% af aktiekapitalen mv. i et selskab har skiftet ejere, eller

● Andre aktionærer mv. råder over 50% af den samlede stemmeværdi.

Man vurdere ændringen i aktionærkredsens sammensætning, ved at sammenligne

aktionærkredsen ved begyndelsen af det indkomstår, hvor selskabets fremførbare

underskud opstår, med aktionærkredsen ved udløbet af det indkomstår, hvor selskabets

fremførbare underskud ønskes anvendt. Vurderingen skal foretages særskilt ved hvert

indkomstår. Moderselskaber med ejerandele på 25% og opefter af aktiekapitalen mv. i et

selskab anses jf. SEL §12 D stk. 5 for at være transparente i denne vurdering. Altså, ved

vurdering af et datterselskabs aktionærkreds mv., ses der bort fra moderselskabet som

aktionær. I stedet betragtes aktionærerne i moderselskabet som datterselskabets

32 Skat.dk: CD2.4.5.2.2 Underskudsbegrænsning ved væsentlig skift i selskabets ejerkreds – SEL §
12 D - Skats Juridiske Vejledning

61

https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2061281&chk=217272
https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2061281&chk=217272


aktionærer. Altså, er det de reelle ejere af datterselskabet man kigger på, når der skal laves

en vurdering af aktionærkredsen mv.

Ovenstående bestemmelser regulere udelukkende anvendelsen af fremførbare underskud.

Det vil sige, at der ikke begrænses for modregning af indtægter og udgifter, som vedrører

samme indkomstår.

9.4.2. Salg af tomme selskaber

I modsætning til det ovenstående forklarede forhold, vil der ved en væsentlig ændring i

aktionærkredsens mv. sammensætning for et “tomt” selskab gælde fuld

underskudsbegrænsning, hvor tidligere års underskud ej vil kunne modregnes i den

skattepligtige indkomst jf. SEL §12 D stk. 2.

For at der ikke indtræder fuldstændig underskudsbegrænsning, er der to betingelser, som

skal være opfyldt33:

1. Virksomheden skal have erhvervsmæssig aktivitet

2. Omfanget af virksomheden skal ikke være af underordnet betydning

Det afgørende er dog, om selskabet er uden aktivitet på det tidspunkt, hvor der indgås en

eller flere aftaler om overdragelse af aktier, kapitalandele eller stemmerettigheder, uanset

om der for den enkelte aftale vedrører mindre end 50% af aktierne mv., så længe aftalerne

sammenlagt vedrører mere end 50% af aktierne mv. i perioden.

Reglerne om salg af “tomme” underskudsselskaber finder ikke anvendelse, hvis der indgås

aftale om overdragelse af mere end 50% af kapitalandele eller stemmerettigheder, på et

tidspunkt hvor selskabet ikke defineres som “tomt”, men selskabet efterfølgende bliver “tomt”

af en given årsag. Tilsvarende, finder reglerne heller ikke anvendelse, hvis der er tale om

overdragelse af mindre end 50% af aktierne mv. eller stemmerettigheder for mindre en 50%.

Reglerne om tomme underskudsselskaber er behandlet mange gange, med både bindende

svar fra Skatterådet og kendelser i landsskatteretten. I kendelsen SKM2005.299.LSR fra

Landsskatteretten, fandt Landsskatteretten ikke grundlag for at nægte et selskabs

underskudsfremførsel jf. SEL §12 D, stk.2, idet der på tidspunktet for ændring af selskabets

ejerforhold stadig forelå erhvervsmæssig aktivitet med en vis økonomisk risiko, da selskabet

33 Skat.dk: CD2.4.5.2.2 Underskudsbegrænsning ved væsentlig skift i selskabets ejerkreds – SEL §
12 D - Skats Juridiske Vejledning
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stadig afholdte visse personaleudgifter og videreførte dets aktivitet. På den anden side af

spektret, anså Landsskatteretten i TfS2000.1016.LSE at selskabet var omfattet af reglerne

om underskudsbegrænsning i SEL §12 D, stk. 12, da selskabet, på tidspunktet for aftalen

om overdragelse, i det væsentligste var uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig

aktivitet.

Altså kan det forstås, at hvis et givent selskab generer underskud, og at balancen

hovedsageligt består af likvider og skyldige skatter, vil selskabet kunne defineres som et

“tomt” selskab. Men er der derimod en form for aktivitet, såsom afholdelse af

personaleomkostninger og videreførsel af aktivitet, vil selskabet blive anset som et aktivt

selskab, som ikke bliver fuldt begrænset jf. SEL §12 D.

9.5. Sambeskatningsbidrag

Som tidligere nævnt, under gennemgangen af administrationsselskabets funktioner og

forpligtelser, er det administrationsselskabets ansvar at afregne selskabsskatten for

sambeskatningskredsen til Skattestyrelsen. Hvis et selskab ikke indgår i en

sambeskatningskreds i hele indkomståret, er administrationsselskabet kun forpligtet til at

betalt del den af indkomstskatten for den del af indkomståret, hvor selskabet indgår i

sambeskatningskredsen.

Indkomstskatten for selskaber i 2020 er 22%34. Dvs., at den samlede selskabsskat for en

sambeskatningskreds beregnes som 22% af sambeskatningsindkomsten.

Når administrationsselskabet har betalt den skyldige selskabsskat, er de øvrige selskaber i

sambeskatningskredsen forpligtet til at fordele og betale deres andel af den skyldige

selskabsskat til administrationsselskabet, samt godtgøre de øvrige selskaber i koncernen for

evt. udnyttelse af hinanden underskud. Dette vil vi kigge på i de følgende afsnit.

9.5.1. Fordeling og betaling af indkomstskat

Som nævnt ovenfor, er alle overskudsgivende selskaberne i sambeskatningskredsen

forpligtet til at betale deres andel af skattebetalingen til administrationsselskabet. Det vil

også sige, at overskudsgivende selskaber i sambeskatningskredsen, skal afregne en

kompensations svarende til 22% af de uudnyttede underskud de anvender fra de andre

selskaber i sambeskatningskredsen. Årsagen til denne kompensation i

sambeskatningskredsen er, at kreditorer og minoritetsaktionærer ikke skal stilles dårligere,

34 Skat.dk: CD10.1.2 Skatteprocenter - Skats Juridiske Vejledning
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end hvis selskabet ikke indgik i en sambeskatningskreds.35 Yderligere giver selskabet, hvis

underskud bliver udnyttet i sambeskatningskredsen, afkald på et udskudt skatteaktiv, som

ville kunne være udnyttet, i kommende indkomstår, såfremt selskabet generer overskud.

Betalingerne af disse sambeskatningsbidrag, har ikke skattemæssige konsekvenser for

hverken det betalende eller det modtagende selskab i sambeskatningskredsen, idet der

udelukkende er tale om udligning af mellemregninger mellem selskaberne.36

Den samlede skattebetaling mellem de sambeskattede selskaber, fordeles efter den fulde

fordelingsmetode. Den fulde fordelingsmetode anvender følgende retningslinjer37:

1. Selskaber med positiv indkomst betaler deres andel af den samlede indkomstskat til

administrationsselskabet.

2. Selskaber med positiv indkomst betaler skatteværdien af deres andel af anvendte

underskud fra andre selskaber til administrationsselskabet.

3. Selskaber med negativ indkomst modtager skatteværdien af det underskud, som de

øvrige selskaber har anvendt, fra administrationsselskabet.

Forpligtelsen til at foretage ovennævnte betalinger skal være påtaget senest dagen for

rettidig skattebetaling. Altså senest d. 20. november i det følgende år efter udgangen af det

gældende indkomstår.

Ovennævnte betalingsflow er illustreret ved figur 9.5.1.1 nedenfor.

37 SKM2009.759.SKAT - Sambeskatning - selskabsskatter - betaling, hæftelse og inddrivelse -

styresignal

36 Skat.dk: CD3.1.5.3 Fordeling og betaling af indkomstskat og acontoskat - Skats Juridiske
Vejledning

35 Skat.dk: CD3.1.5.4 Godtgørelse for underskud - Skats Juridiske Vejledning
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Figur 9.5.1.1 - Betalingsflow ved afregning af skyldig skat i en sambeskatningskreds

Holding A/S er administrationsselskab. Tallene ved de stiplede linjer referere til

retningslinjerne i den fulde fordelingsmetode.

I den ovenstående figur ses det, at Holding (administrationsselskabet) betaler den skyldige

selskabsskat til Skattestyrelsen. Herefter er fordelingen i sambeskatningskredsen illustreret

ved den fulde fordelingsmetode. I transaktion 1 betaler Drift B sin andel af årets

selskabsskat til administrationsselskabet. I transaktion 2 betaler Drift B skatteværdien af den

andel af Drift A’s underskud, som Drift B har anvendt i indkomståret til

administrationsselskab. I transaktion 3 betaler Holding skatteværdien af sin egen og Drift B’s

anvendelse af Drift A’s fremførbare underskud til Drift B. I praksis vil transaktionerne af

sambeskatningsbidrag oftest blive posteret på mellemregninger, hvorfor der ikke altid sker

reel overførsel af likvider imellem selskaberne for deres andel af skatten, eller udnyttelsen af

søsterselskabers underskud.

Ud fra en skattemæssig betragtning er det en fordel for underskudsgivende selskaber, at

deres fremførbare underskud anvendes i sambeskatningskredsen, idet skatteværdien af

underskuddet hurtigere kan omdannes til likviditet, hvis selskaberne vælger at overføre

likvider i stedet for “bare” at postere på mellemregninger. Alternativ vil selskabet først kunne

modregne det fremførbare underskud i kommende indkomstår, med den betingelse at

selskabet generere en positiv skattepligtig indkomst. For selskaberne med positiv

skattepligtig indkomst, er det ens, om de forpligter sig til at betale skatteværdien af det

anvendte underskud til sambeskatningskredsen, eller om afregningen sker direkte til

Skattestyrelsen. På sambeskatningskredsens niveau, eller på koncernniveau, er det en

fordel at likviditeten holdes i koncernen i stedet for at blive til reel skattebetaling.

I en sambeskatning kan der også opstå andre betalinger end skyldig selskabsskat, som skal

afregnes blandt selskaberne. Vi vil se nærmere herpå i det følgende afsnit.
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9.5.2. Acontoskat, tillæg og godtgørelser

I løbet af indkomståret vil administrationsselskabet også blive opkrævet 2 omgange

acontoskat. De ordinære acontoskatteopkrævninger finder sted i henholdsvis marts og

november. Nærmere præciseret, vil administrationsselskabet blive opkrævet acontoskat d. 1.

marts og d. 1. november med en betalingsfrist på 20 dage. Acontoskatteopkrævningerne vil

være baseret på gennemsnittet af de tre forudgående indkomstårs skattepligtige indkomst.

Hvis skattebetalingen forventes at overstige de ordinære acontoskatteopkrævninger, har

administrationsselskabet også mulighed for at indbetale en frivillig acontoskat. Dette er

ligeledes muligt i marts og november, samt d. 1. februar i det efterfølgende kalenderår.

Om administrationsselskabet bør foretage en frivillig indbetaling af acontoskat, afhænger af

flere forskellige parametre. Først bør sambeskatningskredsen sammenholdes dets

lånerente/indlånsrente og den rente, der skal betales til Skattestyrelsen i form af

restskattetillæg i tilfælde af overskydendes skat. Altså se om renterne ved at beholde

pengene i egen bank er højere end hvis beløbet indbetales til Skattestyrelsen. En eventuel

restskat vil nemlig indeholde et restskattetillæg. De seneste offentliggjorte procentsatser for

tillæg og godtgørelser for 2020 er38:

● Restskattetillægget for indkomståret 2020 er 4,4%

● Rentegodtgørelsen for 2020 er 0,1%

Altså vil en overskydende skat til udbetaling blive kompenseret med 0,1% og en restskat vil

blive tildelt et tillæg på 4,4% Restskattetillæg og rentegodtgørelser skal ligeledes fordeles i

sambeskatningen i efter bestemmelserne i den fulde fordelingsmetode, som vi blev

introduceret til i det tidligere afsnit.

Hvis der skulle ske ændringer i en sambeskatningskreds i et indkomstår, er der meget

specifikke regler, som definere hvorden de indbetalte acontoskatter skal fordeles. Jf. SEL

§29 B, stk. 2 indgår alle indbetalte acontoskatter for selskaberne fuldt ud i

sambeskatningskredsen, såfremt selskabet ved indkomstårets udløb indgår i en

sambeskatning. Dette finder også anvendelse, hvis acontoskatten er indbetalt d. 20. marts,

og koncernforbindelsen først opstår efterfølgende. Herudover, er det både gældende for

enkeltstående selskaber samt selskaber, der allerede indgår i sambeskatningskredsen, som

i løbet af indkomståret etablere en  ny koncernforbindelse. I en sådan situation skal der

opgøres en delårsindkomst for perioden før og efter etablering af koncernforbindelsen.

38 Skat.dk: CD10.4.9.5 Procentsatser for tillæg og godtgørelse - Skats Juridiske vejledning
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Gennemgang af delårsindkomst er foretaget i afsnit 7.5, hvorfor der henvise dertil. Det er

muligt at henføre angivet og betalt acontoskat til perioder før koncernforbindelser er opstået,

så længe der sker anmodning herom senest d. 1. februar i det efterfølgende år for

indkomståret, eller ikke senere end 3 måneder efter etableringen af den nye

koncernforbindelse. Selskabet som indbetaler den givne acontoskat, kan beslutte om det

fulde beløb eller blot en andel heraf skal henføres. En manglende stillingstagen til hvor

acontoskatten skal henføres, kan have en mærkbar betydning for respektive selskabers

endelige årsopgørelse. Dette kan nemlig komme til udtryk i den forholdsmæssige fordeling

af restskattetillæg eller rentegodtgørelse. Hvor store konsekvenser af dette kan være,

afhænger af, om der er tale om en restskat eller en overskydende skat i

sambeskatningskredsen. Vil vil i det følgende afsnit eksemplificere restskat. Til eksemplet vil

vi bruge koncernstrukturen i figur 9.5.2.1 nedenfor.

Figur 9.5.2.1 - Koncernstruktur, før og efter køb af Drift B A/S

Det ses af figuren ovenfor, at en allerede eksisterende sambeskatningskreds, bestående af

to selskaber, d. 1. april køber 100% af aktierne i selskabet Drift B A/S, hvorfor der opstår en

koncernforbindelse. Det nyindtrådte selskab skal opgøre en delårsindkomst for både

perioden før og efter etablering af koncernforbindelsen.

Vi antager, at alle tre selskaber anvender kalenderåret som indkomstår, og at ingen af

selskaberne har uudnyttede fremførbare underskud fra tidligere år, da dette ikke er

fokusområdet for eksemplet og for simplificering.
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9.5.3. Eksempel med samlet restskat

I dette eksempel har Drift B angivet og indbetalt 376 t.kr. i acontoskat d. 20. marts 2020.

Sambeskatningskredsen har for indkomståret 2020 ikke indbetalt acontoskat. Og som nævnt

ovenfor, antages det at ingen af selskaberne har uudnyttede underskud fra tidligere år. Altså

tages der udelukkende udgangspunkt i de skattepligtige indkomster for indkomståret 2020.

I tabel 8 ser vi opgørelse og beregning af rentegodtgørelse/restskattetillæg ved anvendelse

af SEL §29 B, stk., hvorimod vi i tabel 9 ses en opgørelse af

rentegodtgørelse/restskattetillæg uden anvendelse af SEL §29 B, stk.2

Tabel 8 - Opgørelse af rentegodtgørelse/restskattetillæg, ved anvendelse af SEL §29
B, stk. 2

Ved anvendelse af SEL §29 B, stk. 2, har Drift B senest d. 1. februar 2021, anmodet

Skattestyrelsen om at 176 t.kr af den betalte acontoskat bliver henført til

delårsindkomstsperioden for før indtræden i sambeskatningskredsen. Dette er gjort, da den

overførte acontoskat akkurat svarer til perioden beregnede indkomstskat, hvorfor Drift B

hverken har overskydende skat eller restskat for perioden 1/1 - 31/3 2020.

Sambeskatningskredsen har en samlet restskat på 28.116 kr., hvoraf 8.116 kr. udgør

restskattetillæg.
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Tabel 9 - Opgørelse af rentegodtgørelse/restskattetillæg, ej anvendelse af SEL §29 B,
stk. 2

Hvis Drift B A/S ikke havde nået at anmode om fordeling af acontoskatten til Skattestyrelsen,

ville hele acontoskatten blive fuldt ud tildelt i sambeskatningen. Hvis dette var tilfældet, ville

Drift B få en restskat for perioden 1/1 - 31/3 2020 på 184.272 kr. inkl. restskattetillæg på

8.272 kr., mens sambeskatningskredsen ville få en overskydende skat på 148.060 kr. inkl. et

restskattetillæg på 7.940 kr.

Hvis årets beregnede skat er højere en de indbetalte acontoskatter, vil der naturligt

forekomme en restskat. Af denne restskat skal der beregnes et restskattetillæg, hvilket

udgør det samme uanset om bestemmelsen i SEL §29 B, stk. 2 anvendes eller ej. Der er

ved selve fordelingen af restskattetillægget mellem selskaberne, at bestemmelsen i SEL §29

B, stk. 2 har stor betydning. Såfremt Drift B rettidigt anmoder Skattestyrelsen om henføring

af acontoskatten til perioden før koncernetablering, kan selskabet isoleret set spar 8.048 kr. i

restskattetillæg.

9.6. Delkonklusion

Når over- og underskud som er opstået i året skal fordeles i sambeskatningskredsen, sker

der en forholdsmæssig fordeling i forhold til hvor stor en andel hvert selskabs overskud

udgør af det samlede overskud. Det er muligt for de enkelte selskaber at have et underskud i

slutningen af året, hvorfor dette vil være et fremførbart underskud som kan udnyttes i

kommende indkomstår. Underskuddene er enten defineret som særunderskud, egne

underskud opstået under sambeskatning eller egne underskud opstået i tidligere

sambeskatning (subsambeskatningsunderskud). Hvis der er uudnyttede underskud fra

tidligere år i en sambeskatningskreds, skal disse anvendes i overensstemmelse med
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underskudsrækkefølgen, som diktere at selskaberne først skal anvende særunderskud, før

de anvender egne underskud fra sambeskatningen, før de anvender årets underskud i

sambeskatningen, før de anvender øvrige selskaber uudnyttede underskud fra tidligere år

opstået i sambeskatningen.

Der er også tilfælde, hvor sambeskatningskredsen kan blive begrænset for anvendelsen af

disse fremførbare underskud, eller hvor underskuddene helt kan bortfalde. Ved

underskudsbegrænsning i 2020, kan der maksimalt udnyttes kr. 8.572.500 af de fremførbare

underskud. Hvis sambeskatningskredsen reelt har mulighed for at anvende mere en

bundfradraget, kan sambeskatningen kun få 60% fradrag for øvrige udnyttede underskud

der overstiger bundfradraget. I modsætning til underskudsbegrænsning vil køb af et tomt

selskab betyde, at dets eventuelle fremførbare underskud bortfalder.

Når selskaber i en sambeskatningskreds udnytter hinandens fremførbare underskud, skal de

udnyttende selskaber kompensere de selskaber hvis underskud de udnytter, for

skatteværdien af det udnyttede underskud i form af et sambeskatningsbidrag. Selskaberne

skal også kompensere administrationsselskabet for den andel af den betalbare skat, som

deres positive skattepligtige indkomst udgør samt kompensere administrationsselskabet for

acontoskatter, restskat og rentetillæg.

10. Hvad er fordelene og ulemperne ved national sambeskatning

Følgende afsnit vil opsummere på hvilke fordele og ulemper der er ved den obligatoriske

nationale sambeskatning i henhold til de skattemæssige konsekvenser heraf.

10.1. Fordele ved national sambeskatning

Det er set i eksemplerne i opgaven at, det at selskaberne i en sambeskatningskreds kan

udnytte hinandens underskud, både for året men også fra tidligere år, har en skattemæssige

gevinst for sambeskatningskredsen samt en likviditetsmæssig gevinst.

Underskudsanvendelsen i en sambeskantingskreds kan nemlig nedbringe den samlede

skattebetaling i en sambeskatningskreds, eller helt fjerne skattebetalingen. Det er også en

fordel for de selskaber hvis underskud bliver anvendt, idet de bliver kompenseret for det

underskud som deres søsterselskaber osv. udnytter i sambeskatningen. I nogle tilfælde kan

der gå langt tid før enkeltstående selskaber kan drage fordel af deres underskud til

fremførsel, men i sambeskatningskredsen har de mulighed for at blive monetært

kompenseret for at de andre selskaber udnytter deres underskud. Altså skal det

overskudsgivende, i stedet for at betale skatten til Skattestyrelsen, betale skatteværdien af
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det underskud de anvender fra de øvrige selskaber i sambeskatningskredsen i form af et

sambeskatningsbidrag. Altså, ikke nok med at den samlede betaling til Skattestyrelsen

formindskes, så forbliver likviditeten også i sambeskatningskredsen ved national

sambeskatning, hvorfor sambeskatningskredsens likviditet vil være bedre stillet, end hvis

selskaberne var enkeltstående. Som følge heraf vil underskudsgivende selskaber naturligvis

ikke kunne udnytte underskuddene i kommende indkomstår, hvis selskaberne skulle

generere overskud, da underskuddene allerede er anvendt i sambeskatningskredsen.

National sambeskatning gør det derfor også muligt at optimere den skattepligtige indkomst i

det enkelte indkomstår, hvilket ikke er muligt, hvis selskaberne var enkeltstående. Det er dog

værd at bemærke, at det kun er en kortsigtet likviditetsmæssig fordel for

sambeskatningskredsen, da sambeskatningskredsen i sidste ende vil ende med at betale

samme skat til Skattestyrelsen, som hvis selskaberne var enkeltstående.

En anden likviditetsmæssig fordel, er at selskaberne har mulighed for frit at yde

koncerntilskud uden skattemæssige konsekvenser. Dette kan være en stor fordel, hvis

enkelte enheder i sambeskatningskredsen har likviditetsmæssige udfordringer eller

problemer med fortsat drift. Ligeledes kan datterselskaberne i sambeskatningskreds også

udlodde skattefrie udbytter til moderselskabet, som så kan fungere som en pengetank.

Den subsidiære hæftelser for sambeskattede skattesubjekter er en fordel for

minoritetsaktionærer, idet investorer i sambeskattede skattesubjekter kun hæfter for deres

egen andel af investeringen, så de ikke hæfter solidarisk med de øvrige koncernforbundne

selskaber med bestemmende indflydelse. Hvis minoritetsaktionærer ikke havde begrænset

hæftelse, ville det give en øget risiko for de potentielle investorer, da de kunne ende op med

at hæfte for en stor skattegæld selvom de kun ejer en mindre andel.

Den solidariske hæftelse i sambeskatningen er en fordel for Skattestyrelsen, samt en fordel

set fra et samfundsmæssigt synspunkt, da det giver bedre og flere muligheder for inddrivelse

af skatterestancer i koncerner. Det er dog et andet spørgsmål, om dette er en fordel eller

ulempe for sambeskatningskredsen.

Samtidig kan man også sige, at det at national sambeskatning er obligatorisk er en fordel for

koncerninterne forbindelser, idet, hvis national sambeskatning var frivillig, man i mindre

koncerner måske ikke har det store kendskab til reglerne og derved ikke ved hvilke fordele

der er ved sambeskatning.

Herudover er der også en administrativ fordel for alle selskaberne i sambeskatningskredsen,

på nær administrationsselskabet, idet de ikke længere skal tænke på at afregne acontoskat
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og restskatter. Alt dette er nu administrationsselskabets opgave, hvorfor de øvrige selskaber

bliver lettet for administrative opgaver i denne sammenhæng.

10.2. Ulemper ved national sambeskatning

Som nævnt ovenfor, letter den obligatoriske nationale sambeskatning en masse

administrative byrder fra de øvrige selskaber i sambeskatningskredsen. Dette er dog ikke

tilfældet for administrationsselskabet. Der bliver nemlig stillet en masse krav til

sambeskatningskredsen, som ikke var tilfældet hvis selskaberne var enkeltstående. Og det

er administrationsselskabet der har ansvaret og forpligtelsen til at sambeskatningskredsen

lever op til alle kravene. Administrationsselskabet har en stor administrativ byrde i at skulle

opgøre sambeskatningsindkomsten for sambeskatningskredsen, herunder fordele

underskud og registrere anvendelse heraf fordel på henholdsvis underskud opstået i

sambeskatning og særunderskud. Afregning af sambeskatningsindkomsten kræver det

også, at sambeskatningsbidrag bliver afregnet i korrekte beløb og til de korrekte selskaber i

sambeskatningskredsen. Herudover er det også administrationsselskabet ansvar at

registrere alle ændringer til sambeskatningen, dette gælder alt fra registrering af ind- og

udtræden i sambeskatningen til registrering af delårsperioder samt omlægning af

indkomstår.

Herudover er det også en ulempe for sambeskatningskredsen, at

underskudsbegrænsningsreglerne begrænser den del af underskud til fremførsel der kan

anvendes i et givent indkomstår. Altså kan en sambeskatningskreds kun fuldt udnytte ca. 8,6

mio. kr. før alt resterende udnyttede underskud kun kan fradrages med 60% i den

skattepligtige indkomst. Jf. reglerne om underskudsbegrænsning er sambeskatningskredsen

ligestillet med enkeltstående selskaber, sådan at en sambeskatningskreds med 10 selskaber

har samme bundfradrag på ca. 8,6 mio. kr. som et enkeltstående selskab. Dette betyder at

selskaber med store underskud til fremførsel, muligvis ville være bedre stillet til at udnytte

underskud hvis de var enkeltstående idet enkeltstående selskaber har samme bundfradrag

som en sambeskatningskreds. Reglerne om underskudsbegrænsnings kan for større

koncerner, med store fremførbare underskud, betyde at der kan gå flere indkomstår før

underskuddene er fuldt anvendt. Reglerne medfører også endnu en administrativ byrde for

administrationsselskabet, idet det skal opgøre den forholdsmæssige andel af underskud der

kan anvendes og derved opgøre den reelle underskudsanvendelse ved begrænsning. I den

lange bane vil selskaberne dog altid kunne udnytte sine underskud, såfremt de kommer til at

genererer overskud og ikke lukker ned idet de begrænsede underskud ikke går tabt men blot

udskydes til kommende indkomstår. For Skattestyrelsen giver dette dog en positiv
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likviditetsmæssig effekt på den korte bane, da reglerne sikre at der næsten altid vil komme

en vis skattebetaling på trods af store fremførbare underskud. På lang sigt forventes det dog

at underskudsbegrænsningen og den likviditetsmæssige effekt udlignes.

10.3. Delkonklusion

Helt grundlæggende kan koncernen reducere, eller helt undlade, den samlede skattebetaling

ved at udnytte hinandens underskud. Dette giver en kortsigtet likviditetsmæssig fordel for

koncernen. Herudover giver underskudsanvendelsen også en mulighed for at beholde

likviditeten i koncernen, da overskudsgivende selskaber skal kompensere de øvrige

selskaber hvis underskud bliver udnyttet i året.

Den subsidiære hæftelse er en stor fordel for minoritetsaktionærer, da investorerne opnår en

begrænset hæftelse for deres investering, og på den måde kun hæfter for deres egen andel

af investeringen.

Sambeskatningen er en fordel for samfundet, da den solidariske hæftelse giver

Skattestyrelsen flere muligheder og større chance for at inddrive skatterestancer fra

sambeskatningskredse hvis administrationsselskabet ikke kan betale.

En af de store ulempet ved den obligatoriske nationale sambeskatning, er den store

administrative byrde som administrationsselskabet bliver pålagt i forbindelse med at skulle

sikre og overholde dets forpligtelser. Herudover, er det også en ulempe at

underskudsbegrænsningen ikke skelner mellem enkeltstående selskaber og en hel

sambeskatningskreds, hvorfor en hel sambeskatningskreds har samme bundgrænse som et

enkeltstående selskab.

11. Hvordan kan reglerne for sambeskatning påvirke ledelsens
beslutningstagen

Når der er tale om obligatorisk national sambeskatning, vil det sige at selskabet skal indgå i

sambeskatningskredsen, når kriterierne for bestemmende indflydelse er opfyldt. Dvs. at

ledelsen skal være opmærksom på hvordan ejeraftalen er sammensat. Reglerne for

sambeskatning skal let omgås, med fordeling af stemmerettigheder i form af A- og B-aktier,

eller ved overdragelse af aktier til personlige aktionærer. Ligeledes kan selv en kortvarig

(utilsigtet) afbrydelse af koncernforbindelsen medføre store negative konsekvenser, bl.a. ved

at opsparede overskud går tabt.
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Reglerne om national sambeskatning og underskudsbegrænsning har gjort at større

koncerner er nødt til at være mere strategiske når de skal opgøre deres

sambeskatningsindkomst. En større koncern vil typisk udarbejde en skattestrategi for

indkomståret, hvori de fremstiller årets skattemæssige afskrivninger for de enkelte selskaber

sådan at sambeskatningskredsens skattemæssige underskud ikke vil blive begrænset i

indkomståret. Da skattemæssige afskrivninger er ubundne kan administrationsselskabet

altså justere de individuelle selskabers skattemæssige afskrivninger år for år, for at optimere

den skattepligtig indkomst, og evt. optimering i forhold til underskudsbegrænsning. I samme

forbindelse kan ledelsen også have lidt styring i hvordan sambeskatningsbidragene bliver

fordelt, hvis de med en opjustering i skattemæssige afskrivninger med vilje kan skabe et

skattemæssigt underskud i et selskab og et skattemæssigt overskud i et andet. Altså kan det

også virke som en form for likviditetsfordeling.

12. Konklusion

Sambeskatning er, når to eller flere selvstændige skattesubjekters skattepligtige indkomst

sammenlægges efter etableret koncernforbindelse. De selvstændige skattesubjekter står

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

kulbrinteskattelovens § 21, stk. 4. Der er overordnet set et territorialprincip i dansk skatteret,

som indebærer, at danske selskaber ikke skal medregne indkomst fra fast driftssted og fast

ejendom i udlandet ved opgørelse af den skattepligtig indkomst.

Sambeskatningsreglerne bygger på et kendt og indarbejdet koncernbegreb, og afspejler

koncerndefinitionen i IAS 27. Det er nødvendigt at afgøre om der rent faktisk er en

koncernforbindelse, da vi i Danmark har obligatorisk national sambeskatning.

Formodningsreglen siger at der er tale om en koncernforbindelse, når et selskab ejer mere

end 50% af de stemmeberettigede aktier i et andet selskab. Det er en altafgørende faktor for

koncernforbindelsen, at bestemmende indflydelse forstås som beføjelsen til at styre

datterselskabets økonomiske og driftsmæssige beslutninger.

I en sambeskatningskreds skal der udpeges et administrationsselskab. Hovedreglen siger, at

det ultimative moderselskab skal være administrationsselskabet. Administrationsselskabets

opgave er at være ansvarlig for indberetning og afregning af den samlede selskabsskat for

hele sambeskatningskredsens skattepligtige indkomst. Administrationsselskaber er også

ansvarlige for at indberette ændringer i sambeskatningskredsen til Skattestyrelsen.

Ifølge SEL § 31, stk. 6 hæfter sambeskattede selskaber solidarisk. Hæftelsen er dog

differentieret, sådan at selskaber der ikke er helejet kun hæfter subsidiært. Udtrådte
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selskaber hæfter også kun for den del af selskabsskatten, som fordeles til selskabet pr.

udstedelsesdatoen.

I sambeskatningskredsen er der krav om, at selskaberne følger samme indkomstår som

administrationsselskabet. Dette kan skabe udfordringer, hvis et nyt selskab indtræder i

sambeskatningskredsen som har et andet indkomstår end administrationsselskabet. Herved

skal der ske omlæggelse af indkomstår således, at indkomståret vil følge

administrationsselskabet. Ved omlægning skal der opgøres delårsindkomst for perioden før

og efter koncernetablering.

Hvis der ikke er koncernforbindelse hele indkomståret, er det kun indkomsten fra den del af

indkomståret, hvor der har været koncernforbindelse, der skal medtaget i

sambeskatningsindkomsten jf. SEL § 31, stk. 3. Der udarbejdes særskilte

indkomstopgørelser for perioden før og efter etableringen af koncernforbindelsen, og det er

disse delperiodeopgørelser, som skal medregnes i sambeskatningsindkomsten for hhv. den

sælgende og købende koncern.

Opgørelsesmetoden for delperiodeopgørelser sker efter skattelovgivningens almindelige

regler jf. SEL § 31, stk. 3. De foretagne skattemæssige dispositioner i første

delperiodeopgørelse har indflydelse for indkomstopgørelsen for den resterende del af

indkomståret. Dette gælder for eksempel for periodiserings- og værdiansættelsesprincipper.

Med hensyn til skattemæssige afskrivninger efter AL § 18 foretages disse forholdsmæssigt i

forhold til perioden som indkomstopgørelsen vedrører. Dette er ligeledes gældende for

straksfradrag ved afholdelse af ombygnings- og forbedringsudgifter.

LL § 15, stk. 7-12 har indflydelse på anvendelsen af underskud ved

delperiodeindkomstsopgørelse. Bestemmelserne finder ikke anvendelse på underskud som

den sælgende koncern anvender i første delperiodeopgørelse, ligesom den købende

koncern kan anvende underskud i det købte selskab, som er opstået efter etableringen af

koncernforbindelsen. Begrænsningen af underskud træder i kraft, når der er tale om

særunderskud, som det købte selskab medbringer ind i den nye sambeskatning. Dette

underskud kan blot anvendes af det købte selskab selv, men må ikke modregnes i positive

nettokapitalindtægter, hvorfor det eventuelt aldrig kan udnyttes.

Når sambeskatningsindkomsten opgøres, tages der udgangspunkt i de skattepligtige

indkomster for de respektive selskaber i sambeskatningskredsen. Herefter sker der en

fordeling af underskud, såfremt sådan er opstået i året, ud fra en forholdsmæssig andel af

de enkelte skattepligtige indkomst af den samlede positive eller negativ indkomst. Når
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underskuddene er fordelt, vil den endelig skattepligtige indkomst for hvert selskab opstå.

Sambeskatningsindkomsten vil være uændret, men de individuelle selskabers skattepligtige

indkomst vil være mindre, såfremt de har udnyttet en andel af årets underskud fra et af de

øvrige selskaber i sambeskatningskredsen.

Fremførbare underskud er enten defineret som særunderskud, egne underskud opstået

under sambeskatning eller subsambeskatningsunderskud. Underskuddene skal anvendes i

overensstemmelse med underskudsrækkefølgen, som dikterer at selskaberne først skal

anvende særunderskud, før de anvender egne underskud fra sambeskatningen, før de

anvender årets underskud i sambeskatningen, før de anvender øvrige selskaber uudnyttede

underskud fra tidligere år opstået i sambeskatningen.

Ved underskudsbegrænsning i 2020, kan der maksimal udnyttes kr. 8.572.500 af de

fremførbare underskud, hvorefter sambeskatningen kun får 60% fradrag for øvrige udnyttede

underskud der overstiger bundfradraget. Herudover, er underskudsbegrænsningen også en

ulempe, da en hel sambeskatningskreds har samme bundgrænse som et enkeltstående

selskab. Når selskaberne udnytter hinandens underskud, skal de udnyttende selskaber

kompensere de selskaber hvis underskud de udnytter for skatteværdien af det udnyttede

underskud i form af et sambeskatningsbidrag. Selskaberne skal også kompensere

administrationsselskabet for den andel af den betalbare skat, som deres positive

skattepligtige indkomst udgør. Underskudsanvendelsen giver også mulighed for at beholde

likviditet i koncernen, da underskudsgivende selskaber skal kompenseres for deres

udnyttede underskud i året.

Helt grundlæggende kan koncernen reducere, eller helt undgå en positiv skattepligtig

indkomst ved at udnytte hinandens underskud, hvilket giver en kortsigtet likviditetsmæssig

fordel.

En af de store ulemper ved obligatorisk national sambeskatning, er den store administrative

byrde som administrationsselskabet bliver pålagt i forbindelse med at skulle sikre og

overholde dets forpligtelser.

Ledelsens beslutningstagen kan blive påvirket, som følge af reglerne ved obligatorisk

national sambeskatning. For koncerner med store skattemæssige afskrivninger, og

fremførbare underskud, kan strategisk skattemæssig planlægning være relevant for at

undgå en eventuel skattebetaling eller underskudsbegrænsning.
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13. Perspektivering

Ovenstående gennemgang af sambeskatningens lag af lovgivninger, regler og forhold har

givet stof til eftertanke. Det er vores holdning at erhvervsdrivende af mindre koncerner har

svært ved at sætte sig ind i de skattemæssige forhold i deres virksomhed, og at de derfor

bliver nødt til at hyre eksterne skatteeksperter, for at kunne gennemskue konsekvenserne

ved en eventuel ændring i koncernen. Vi tror at mange erhvervsdrivende ikke nødvendigvis

kender alle forholdende der er omkringe sambeskatningsreglerne, og derved blot stoler på at

deres revisor laver opgørelsen heraf korrekt.

Det er i vidt omfang sammenfald mellem koncernbegrebet i årsregnskabsloven,

selskabsloven og sambeskatningsreglerne, selvom koncernbegrebet tjener forskellige formål

i de respektive love.

Skulle der være situationer hvor koncernbegrebet i enkeltstående tilfælde fortolkes

forskelligt, så er skattemyndighederne ikke bundet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

fortolkning, og vil derfor kunne behandle det hypotetiske scenarie forskelligt.

Herudover er reglerne om underskudsanvendelse og fremførelse heraf også regler som kan

være svære at gennemskue for den gennemsnitlige erhvervsdrivende. Vi har begge set

eksempler fra vores arbejdsliv, hvor klienter har foretaget ændringer i deres koncern uden at

spørge revisor til råd herom, med resultat af at miste millioner i fremførbare underskud eller

at underskuddene går fra at være sambeskatningsunderskud til særunderskud.

Generelt er det dog vores holdning at det at sambeskatningsreglerne virker efter hensigten,

og at det er en positiv ting for både koncernforbindelser, Skattestyrelsen og samfundet. Det

er lovgivninger der har været mange år undervejs, hvor virksomheders spekulation og test af

reglerne har ført til de regler vi har gennemgået i ovenstående afhandling. Ikke for at sige at

de regler der er nu er perfekte, da det er meget få ting i denne verden der er perfekte, men

der er i hvert fald sørget for at udnyttelse af reglerne er blevet meget svært og omstændigt.

Man skal i hvert fald være meget kreativ for at udnytte de regler og den lovgivning der er sat

ind på netop dette område.

Emner som vi ikke har behandlet i vores afhandling, men som også kunne være relevante i

forhold til problemformuleringen kunne fx være omstrukturering/fusion i

sambeskatningskredsen, faste driftssteder, sambeskatningsklausuler efter udtræden af

sambeskatning.
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