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Indledning 

Geografisk set udgør Danmark en lille del på verdensplanen, men vi har dog alligevel formået at 

gøre os bemærket som verdens 10. rigeste1 og 2. lykkeligste i verdenen2, hvilket i høj grad skyldes 

vores velfærdsstat. Vores velfærdsstaten er i grove træk finansieret gennem betalte skatter og af-

gifter, hvorfor selskabsskatter også er en stor indtægtskilde til samfundet, for såvel nationalt som 

globalt. 

Antallet af virksomheder er i Danmark steget de sidste mange år, og i takt med øget interesse for at 

drive erhverv, stiger også konkurrencen – hvorfor mulige optimeringer også er et stort fokuspunkt. 

Derfor bliver reglerne i det danske erhvervsliv løbende justeret for at sikre, at selskaberne handler 

på markedsvilkår og opererer indenfor rimelighedens grænser, men reglerne justeres samtidig også 

for at begunstige det at drive et erhverv, eftersom det bidrager til en stor del af velfærdssystemet, 

og ikke mindst også til verdensøkonomien. 

I takt med, at interessen og antallet af virksomheder stiger, tiltræder også flere selskaber i en kon-

cernforbindelse. Fælles for disse er, at hvis man indgår i en koncernstruktur,3 skal der årligt opgøres 

en sambeskatningsindkomst. 

Ordet sambeskatning, i dets enkelte forstand, betyder, at selskaber bliver beskattet som en samlet 

enhed, og dets mest attraktive og essentielle funktion er, at virksomheder kan benytte hinandens 

underskud. 

Sambeskatning har i praksis eksisteret siden indførsel af indkomstbeskatning i statsskatteloven af 

1903, men blev første gang lovfæstet i 1960 og har indtil ændringen med lov nr. 426 af 6. juni 2005 

bygget på et frivillighedsprincip. En lovændring der betød, at selskaber skulle obligatorisk 

 
1 https://financer.com/dk/blog/verdens-rigeste-lande-2017/#Her_er_verdens_10_rigeste_lande 

2 https://www.globalis.dk/Statistik/lykkeindeks 
3 Se bilag 1 
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sambeskattes efter territorial- eller globalpuljeprincippet; som vi med andre ord kender som natio-

nal og international sambeskatning4. 

Der har siden lovændringen i 2005, været syv lovændringer som berører området om sambeskat-

ning, heriblandt ændringen med Lov nr. 591 af 18. juni 2012, om underskudsbegrænsning på sam-

beskatningsniveau og solidarisk hæftelse i sambeskatning, qua den øget interesse om at drive et 

erhverv, samt stigningen af antal koncerner i Danmark. Derfor vil antallet af nye lovtiltag med årene 

også forøges. 

Det kan derfor også være svært at holde sig ajour med reglerne, og netop dette vil vi forsøge at 

belyse i vores afgangsprojekt, som skal agere som en vejledende beskrivelse af de nuværende regler 

i national sambeskatning. Opgaven er bygget på fiktive case-eksempler for at skabe en forståelse 

mellem teori og praksis. Dette vil vi forsøge at belyse ud fra nedenstående problemformulering. 

 

Problemformulering 

Hvad er de nuværende regler for tvungen national sambeskatning, og hvordan opgøres sambeskat-

ningsindkomsten? 

Der har været mange nye regler, der er blevet etableret gennem tiden. Vi vil derfor ajourføre de 

gældende regler om tvungen national sambeskatning, belyst fra eksempler i praksis. 

Vi vil herunder definere koncernbegrebet, administrationsselskabets funktion, hæftelsesregler i 

sambeskatningskredsen samt belyse reglerne ved ind- og udtræden i en sambeskatning.  

Vi vil i vores opgørelse af sambeskatningsindkomsten have fokus på reglerne om underskudsrække-

følgen og underskudsbegrænsningen. 

Afslutningsvis vil vi diskutere fordele og ulemper ved at indgå i en sambeskatning. 

Det leder frem til følgende spørgsmål vi vil besvare i afgangsprojektet: 

 
4 https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=2084909 
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Problemstillinger 

 Hvad er sambeskatning, og hvornår er selskaber omfattet af tvungen national sambeskat-

ning? 

 Hvem er omfattet af sambeskatning? 

 Hvad er administrationsselskabets funktion i en sambeskatning? 

 Hvordan er hæftelsesreglerne i en sambeskatning? 

 Hvad er reglerne for anvendelse af underskud? 

 Hvilke konsekvenser er der for ind- og udtrædende selskaber i en sambeskatning? 

 Hvordan opgøres sambeskatningsindkomst i praksis? 

 Hvilke konsekvenser har det, at selskaber bliver berørt af underskudsbegrænsning? 

 Hvilke fordele og ulemper er der for selskaber i en sambeskatning? 

 

Afgrænsning 

Opgaven vil indeholde de danske forhold af de skattemæssige regler omkring tvungen national sam-

beskatning, og hvornår selskaber er omfattet. Vi vil derfor ikke komme ind på skyggeforhold og CFC-

beskatning. Frivillig international sambeskatning vil vi kun kort nævne i et eksempel uden uddyb-

ning, da vi igen fokuserer på de danske forhold i opgaven. Når der i opgaven omtales ejerandele i 

eksempelvis konkrete eksempler, hentydes det til at være stemmerettigheder, da ejerandelene ikke 

spiller ind som den ultimative faktor ved bedømmelse af om, der er koncernforbindelse og dermed 

en tvungen national sambeskatning. Det er stemmerettighederne, der er af vigtig betydning. 

Vi vil i opgaven berøre ind- og udtræden i sambeskatning. Da der er mange forskellige scenarier, der 

gør sig gældende vil vi afgrænse os, således vi berører almindelig ind- og udtræden og kort nævne, 

at der er særregler indenfor fusioner og spaltninger mm. uden at forklare dybere. 

Opgaven vil kun belyse de skattemæssige teorier. Eksempler i opgaven vil derfor ikke berøre de 

regnskabsmæssige konsekvenser. 
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Metode 

I vores projekt har vi ni undersøgelsesspørgsmål, der hver især skal lede os frem til en endelig kon-

klusion på, hvordan de nuværende regler er inden for tvungen national sambeskatning. 

Vores undersøgelser tager udgangspunkt i den videnskabsteoretiske tilgang - positivisme. Positivis-

men bygger på sikker viden.5 Ud fra en kerne af sikker viden, kan man sidenhen bygge en viden op. 

Denne sikker viden ligger også til grund for ontologien i vores opgave. 

Ontologien eller genstandsfeltets beskaffenhed i vores opgave bygger på den fysiske verden. Det 

gør den ud fra den holdning, at det skal omhandle fysiske begivenheder, der er iagttagelige for alle.6 

Da opgaven baseres på eksisterende retskilder og lovgivningen, er opgaven præget af en høj grad af 

reliabilitet, samtidig medfører metodetilgangen en høj grad af deduktive slutninger. 

I konteksten vedrørende undersøgelsen af hvordan sambeskatningen skal behandles og hvornår, er 

det kvalitative sekundære data, som indgår i opgaven. Vores primære informationsindhentelse vil 

komme fra nettet, herunder primært lovgivningen og fortolkninger af lovgivningen. Vi vil i den for-

bindelse hyppigst anvende SKATs juridiske vejledninger, som fortolkningsgrundlag.  

Når vi udarbejder eksempler for hvordan sambeskatningen skal behandles, er det primære data, da 

vi selv opbygger situationer, som vi analyserer på baggrund heraf. I denne forbindelse indgår både 

kvalitative og kvantitative data. De kvantitative data vil være indhentelse af statistikker og udarbej-

delse af sambeskatningsindkomster for en koncern, hvor den kvalitative del vil bestå i at analysere 

og begrunde, hvorfor sambeskatningsindkomsten skal behandles, som den skal. 

  

 
5 Thurén s. 19 
6 Fuglsang & Olsen s. 63-64 
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Kort beskrivelse af sambeskatning 

Skatter har generelt en stor betydning for den danske velfærdssamfundsmodel, da skatterne skaffer 

kapital til staten, som skal finansiere vores velfærdssystem. I vores velfærdssystem indgår blandt 

andet, at vi kan gå gratis i skole og på sygehuset. Samfundet skal derfor i fællesskab finansiere til 

dette. Selskabsskat har siden 2013 og frem til 2018 udgjort ca. 6 % af statens samlede indtægter 

baseret på tal fra Danmarks Statistik.7 Det har kun været i 2017, hvor det afveg, da selskabsskatten 

udgjorde ca. 7 %. Selskabers skattepligtige indkomst bliver beskattet med 22 %. Jo mere selskaber 

tjener, desto mere betaler de i skat. 

Danske selskaber beskattes efter reglerne i selskabsskatteloven (SEL). Lovgivningen er udarbejdet 

for, at alle selskaber bliver beskattet på samme måde, således der ikke er forskelsbehandling. Her-

udover er lovgivningen baseret på territorialprincippet, som siger al indkomst, der er oparbejdet og 

er vedrørende i Danmark, skal beskattes i Danmark. Det vil sige, at alle indtægter og udgifter fra 

faste driftssteder i udlandet ikke skal medtages i den danske indkomst. Det er kun aktiviteter, der 

er forekommet på dansk territorium, der skal medtages.8 

Sambeskatning betyder, der er flere parter, der samlet skal afregne skat. Det sker, når der er tale 

om, at en koncernforbindelse er blevet etableret, så snart der er ét moderselskab, som har bestem-

mende indflydelse over et andet selskab. Definitionen heraf beskrives endvidere senere i opgaven. 

Når der kan konstateres, at der er bestemmende indflydelse, vil selskaberne, der er koncernfor-

bundne, blive tvunget ind i en national sambeskatning. Dette har ikke altid været gældende. Fra de 

første regler om sambeskatning blev indført i 1960 sammen med selskabsskatteloven, har der siden 

været justeringer til reglerne. De væsentligste regler blev vedtaget i 2005 med lov nr. 426 af 6. juni 

2005. Det var med denne lov, at den tvungen nationale sambeskatning blev lovfæstet i dansklovgiv-

ning. 

Før dette var det frivilligt, om selskaber ville lade sig sambeskatte, samt fandtes territorialprincippet 

ikke, og selskaberne kunne anvende underskud fra selskaber i koncernen fra udlandet i Danmark 

 
7 NYT: Provenuet fra selskabsskatten faldt 16 pct. - Danmarks Statistik (dst.dk) 
8 Skat.dk: C.D.3.1.1 Introduktion til national sambeskatning 
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uden at medtage overskud fra udlandet. Selskaberne kunne drage stor fordel af dette ved at skat-

teoptimere og betale skat af indkomsten, hvor beskatningen var lavest. 

 

Hvem er omfattet af sambeskatning 

Jf. selskabslovens (SEL) §31 skal koncernforbundne selskaber og foreninger m.v. omfattet af 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, eller kulbrinteskattelovens § 21, stk. 

49 national sambeskattes. Da listen er meget lang, vil der være enkelte eksempler herpå nedenfor: 

- Anparts- og aktieselskaber 

- sparekasser, andelskasser og foreninger oprettet i henhold til § 207 i lov om finansiel virksom-

hed 

- DSB 

- Elselskaber og netvirksomhed 

- Realkreditinstitutter mv. 

Det er forudsat, at ovenstående er omfattet af territorialprincippet, som bygger på, at faste drifts-

steder og fast ejendom beliggende i Danmark, jf. SEL § 2, stk. 1, litra a, er obligatorisk national sam-

beskattet.10 

Selskaber omfattet af SEL § 8, stk. 2, med faste driftssteder og faste ejendomme beliggende i udlan-

det, er ikke omfattet.11 

 

  

 
9 Selskabsskatteloven § 31 (danskelove.dk) 
10 https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=2084909 

11 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2049126 
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Koncerndefinition og bestemmende indflydelse 

Definitionen af koncernforbundne selskaber og foreninger m.v. står beskrevet i SEL § 31C.12  

En koncern er defineret ved, at der er et moderselskab sammenhørende med et eller flere datter-

selskaber. Et datterselskab forstås som hovedregel ved, at moderselskabet ejer over 50 % i datter-

selskabet og herved har bestemmende indflydelse over datterselskabets økonomiske og driftsmæs-

sige beslutninger. 

Jf. SEL § 31C, stk. 4 kan moderselskabet have bestemmende indflydelse over datterselskabet på 

trods af, at moderselskabet ikke ejer mere end 50 % af det pågældende selskab. Det kan lade sig 

gøre, hvis moderselskabet har: 

- råderet over mere end halvdelen af stemmerettighederne i form af en aftale med andre in-

vestorer 

- beføjelse til at styre økonomiske og driftsmæssige forhold i et selskab i henhold til en ved-

tægt eller aftale 

- beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan, 

altså bestyrelsen 

- råderet over flertallet af stemmerne på generalforsamlingen eller tilsvarende og har den 

faktiske bestemmende indflydelse 

 

Hvis der er flere selskaber, der menes at kunne styre et datterselskab, er det selskabet, der i sidste 

ende har den bestemmende indflydelse, der betragtes som moderselskab, eftersom der kun er ét 

selskab, der kan være direkte moderselskab. 

Er der et selskab, der har den bestemmende indflydelse over et andet selskab, betragtes selskabet 

som moderselskab, og selskaberne indgår i en tvungen national sambeskatning, så længe begge 

selskaber er dansk skattepligtige.13 Hvis et selskab ejes 50/50 af to andre selskaber, resulterer det i, 

at selskabet ikke har et moderselskab og er selv et administrationsselskab. Selskabet påtager sig 

 
12 Selskabsskatteloven § 31 C (danskelove.dk) 
13 SEL §31, stk. 6 
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herved selv ansvaret for at indberette og betale dens egen skat. I tilfælde af, at selskabet har dat-

terselskaber, som selskabet har bestemmende indflydelse over, vil selskabet selv være et admini-

strationsselskab og have tilhørende forpligtelser. Administrationsselskabets funktion og forpligtel-

ser beskrives senere i afgangsprojektet. 

Selvom et selskab (A A/S) har majoriteten af ejerandelene og stemmerettighederne i et andet sel-

skab (B ApS), kan selskabet godt undermineres, hvis det i særlige tilfælde klart kan påvises, at A A/S 

ikke har ejerskab, der danner bestemmende indflydelse over B ApS, jf. SKM2010.209.SR. I tidligere 

praksis var det tilstrækkeligt at have den formelle stemmeret. Er der udarbejdet en særskilt aktio-

næroverenskomst, hvor det står beskrevet, at der kræves enighed hos ejerne om alle beslutnin-

gerne, er der ikke længere bestemmende indflydelse hos majoritetsaktionæren. Der skabes i denne 

forbindelse ikke en koncernforbindelse mellem nogen selskaber og dermed heller ingen sambeskat-

ning. En vetoret kan dermed blokere for en andens bestemmende indflydelse. 

Dette er kun gældende afhængig af, hvordan vetoretten formuleres. SKAT opfatter, at en vetoret, 

der udelukkende er til brug for at beskytte minoritetsaktionærernes investering, ikke kan blokere 

for definitionen af majoritetsaktionærens bestemmende indflydelse. Vetoretten skal være formu-

leret således, at minoritetsaktionæren har vetoret over de driftsmæssige beslutninger og ikke kun 

vetoret over udlodning af udbytte, udvidelse af aktiviteten eller investering i datterselskab. Det skal 

også være noget på daglig basis. 

Som med meget andet lovgivning er der visse undtagelser til de gældende regler omkring tvungen 

national sambeskatning. Der er tre primære undtagelser som beskrives i det følgende: 

  

Hvis moderselskabet driver næringsvirksomhed ved finansiering (bank, børsmægler m.v.)14 

Hvis der er tale om et moderselskab, der driver finansieringsvirksomhed, vil dette moderselskab ikke 

skulle indgå i sambeskatningskredsen med datterselskaberne. Der er helt særlige skattemæssige 

regler omkring selskaber, der driver finansieringsvirksomhed. Det er derfor, at sådanne selskaber 

ikke skal indgå i en sambeskatningskreds. Øvrige selskaber i en sambeskatningskreds, hvor 

 
14 Skat.dk: Næringsvirksomhed ved finansiering - fremførsel af underskud - SEL §31C, stk. 7 
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moderselskabet driver næringsvirksomhed ved finansiering, skal fortsat stadig indbyrdes sambe-

skattes. Ovenstående gør sig gældende på samme måde, som beskrivelserne af skatteenheder, der 

godt kan danne en koncernforbindelse ikke indgår i sambeskatningen, hvor de under afsnittet: ”Kon-

cernforbindelser”. 

Hvis et selskab tages under konkursbehandling15 

Indgår et selskab i en sambeskatningskreds og tages under konkursbehandling, skal selskabet holdes 

ude af sambeskatningen i indkomståret for konkursdekretet afsiges. Dvs. selskabet ikke længere 

indgår i opgørelsen af sambeskatningskredsens samlede skattepligtige indkomst for indkomståret 

samt fremtidige indkomstår. Begrundelsen herfor skyldes, at der indsættes en kurator i selskabet, 

når det tages under konkurs. Herved er selskabet styret af kurator, som får den bestemmende ind-

flydelse, og moderselskabet mister samtidig den bestemmende indflydelse. 

 

Hvis datterselskabet ejes med henblik på fremtidig overdragelse 

Hvis et selskab anskaffer et datterselskab med henblik på at sælge det videre inden for kort fremtid, 

vil det anskaffede datterselskab ikke skulle indgå i sambeskatningskredsen. Dette kan sammenlignes 

med de regnskabsmæssige regler omkring klassificering af en ejendom eller netop en kapitalandel. 

Hvis det planlægges, at ejendommen eller kapitalandelen skal indgå i virksomhedens drift – altså 

aktivernes anskaffelse er med et langsigtet formål for øje - er det et anlægsaktiv. I modsætning er 

der tale om et omsætningsaktiv, hvis ejendommen eller kapitalandelen købes med henblik på vide-

resalg. Det samme gør sig dermed gældende med om datterselskabet indgår i sambeskatningen. 

 

Koncern skal have samme indkomstperiode 

Alle selskaber i en sambeskatning skal have samme indkomstperiode, jf. SEL § 10, stk. 5.16 Hvis dette 

ikke gør sig gældende for selskaberne ved etableringen af koncernforbindelsen, skal alle selskaber 

omlægge deres indkomstår, således de følger indkomståret for administrationsselskabet. 

 
15 SEL §31, stk. 8 
16 SEL §31, stk. 7 
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Indkomstårene skal omlægges efter reglerne i SEL § 10, stk. 1 – 4. Det er de samme regler ligesom 

for andre selskaber, der på normalvis også omlægger indkomståret. 

Det vil enten betyde en forlængelse eller en forkortelse af indkomstperiode for de pågældende dat-

terselskaber, der skal ændre indkomstperiode for at matche moderselskabets (administrationssel-

skabet) indkomstperiode. Ved anmodning om ændring af tidligere indkomstperiode, kan indkomst-

perioden være op til næsten 24 måneder. Der kan være forskellige scenarier, hvor tilfældet er, at 

selskabet skal forlænge eller forkorte indkomstperioderne. 

Uanset om perioden bliver forkortet eller forlænget, skal selskaberne stadig opgøre den skatteplig-

tige indkomst for hver indkomstperiode. Dette skal opgøres passende til indtrædelsen i sambeskat-

ningen, således den skattepligtige indkomst opgøres korrekt for perioden før indtrædelsen og efter 

indtrædelsen, således hverken en indtægt eller en omkostning medtages dobbelt eller helt udebli-

ver. Dette vil vi komme nærmere ind på under ”Indtræden i sambeskatning”. 

 

Delkonklusion 

Skatter er en vigtig del til at opretholde den danske velfærdsmodel. Selskabsskat har de sidste 

mange år udgjort ca. 6 % af statens samlede indtægter. Selskabsskat og sambeskatning har været 

under større forandringer til at blive til det, som det er i dag. De første regler om sambeskatning 

blev indført i 1960 sammen med selskabsskatteloven. De væsentligste regler blev vedtaget i 2005 

med lov nr. 426 af 6. juni 2005, hvor koncerner blev tvungent national sambeskattet.  

Selskaber og foreninger mv., som er omfattet af 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, eller kulbrinteskattelovens § 21, stk. 4 skal national sambeskattes, når de er om-

fattet i en koncern, jf. SEL § 31.17 

Der er tale om en koncern, når der er tale om et moderselskab og et datterselskab. Der er tale om 

et moderselskab, når selskabet har bestemmende indflydelse over et andet selskab. Selskaber kan 

kun have ét moderselskab. Der er tale om bestemmende indflydelse, når eksempelvis et selskab kan 

bestemme, hvad der skal foregå i et andet selskab på daglig basis. Dette kan også ske, når 

 
17 Selskabsskatteloven § 31 (danskelove.dk) 
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ejerandelene er under 50 %. Der kan være aftalt, at selskabet har overtallet af stemmerettighederne 

i det andet selskab ved eksempelvis, der er ret til valg af øverste ledelsesorgan og beføjelse af de 

driftsmæssige og økonomiske forhold beskrevet i en vedtægt eller aftale. Omvendt kan der også 

være ejerandele over 50 %, uden der er koncernforbindelse. Det kan ske ved en minoritetsaktionær 

har vetoret ved nogle af de nævnte beføjelser ovenfor. Men det skal være på den daglige drift, da 

det ikke er nok for minoritetsaktionæren at have vetoret på udbytter eller investeringer, da sidst 

nævnte blot er til beskyttelse af minoritetsaktionæren. Er der ingen, der har den bestemmende 

indflydelse, er der således ikke noget moderselskab. Er der flere led, således et moderselskab ejer 

et selskab, som også ejer et selskab, vil moderselskabet være det ultimative moderselskab til selska-

bet nederst i koncernen. Det ultimative moderselskab vil altid være det øverste selskab, der er i 

koncernen og er derfor ikke selv et datterselskab. 

Følgende selskaber vil også blive holdt uden for sambeskatning: 

- Hvis moderselskabet driver næringsvirksomhed ved finansiering (bank, børsmægler m.v.) 

- Hvis et selskab tages under konkursbehandling 

- Hvis datterselskabet ejes med henblik på fremtidig overdragelse 

 

En koncern, der danner en sambeskatning, skal have samme indkomstperiode, jf. SEL §10, stk. 5. 

Ved nytilkomne selskaber i en sambeskatning, skal datterselskaberne som hovedregel tilpasse deres 

indkomstperiode til administrationsselskabet. I afsnittet om ”Indtræden i sambeskatning” vil om-

lægning af regnskabsår uddybes.  
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Koncernforbindelser 

Ikke omfattet af tvungen national sambeskatning men danner koncernforbindelse 

Udenlandske selskaber hvor ledelsen har hovedsæde i Danmark vil indgå i sambeskatningen. Det 

samme gør sig gældende i det omvendte scenarie, hvor det er et dansk selskab, hvor ledelsen har 

hovedsæde i udlandet. 

Herudover vil udenlandske selskaber ikke indgå i sambeskatningen. Andre eksempler på skattesub-

jekter, der ikke indgår i den danske nationale sambeskatning, er: 

- Fonde og foreninger der omfattes af fondsbeskatningsloven, 

- andelsforeninger, der formuebeskattes og 

- investeringsforeninger 

Listen er ikke udtømmende. Grunden til de ikke indgår i sambeskatning er, at de følger særskilt lov-

givning herunder særskilt omkring beskatning. 

På trods af ovenstående skattesubjekter ikke er omfattet af tvungen national sambeskatning, vil de 

stadig kunne danne en koncernforbindelse, hvis den bestemmende indflydelse eksisterer, som be-

skrives nedenfor. 

Det vil sige, at en udenlandsk fond kan skabe en national sambeskatning ved eksempelvis at eje tre 

selskaber i Danmark lige fra en ejerandel på 51 % til 100 %. Dette kan illustreres som nedenfor: 

 
Figur 1 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Hvis der er tale om ganske almindelige skattesubjekter, som aktieselskaber og/eller anpartsselska-

ber, der ikke skal følge en særlovgivning, vil det samme være gældende, som ved ovenstående ek-

sempel, hvis det er et udenlandsk skattesubjekt, som har den bestemmende indflydelse over de 

danske datterselskaber.  

Selvom de tre datterselskaber ikke har et dansk modselskab, vil de indgå i tvungen national sambe-

skatning. Ved dette tilfælde vil ét af de danske selskaber blive udnævnt til at blive administrations-

selskabet. Der vil dog også være mulighed for, at samtlige selskaber, hvor det udenlandske selskab 

er inkluderet, indgår i en international sambeskatning. Dette vil være frivilligt for selskaberne at 

vælge. 

 
Figur 2 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Indirekte koncernforbindelse 

Ved ovenstående eksempler har selskaberne direkte koncernforbindelse og danner sambeskatning 

herved. Koncernforbindelsen kan også skabes ved en indirekte forbindelse. Dette kan ske ved føl-

gende illustration: 
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Figur 3 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Hvad det angår Moderselskab A/S, Datter 1 ApS og Datter 2 A/S er der direkte koncernforbindelse. 

Med Nedre datter 1 A/S er der en indirekte koncernforbindelse til Moderselskab A/S, da Modersel-

skab A/S har 18 % ejerskab gennem Datter 1 ApS og 35 % ejerskab gennem Datter 2 A/S. Tilsammen 

kontrollerer Moderselskab A/S dermed 53 % af Nedre datter 1 A/S. Det konkluderes dermed, at alle 

selskaber er koncernforbundne og er omfattet af tvungen national sambeskatning. 

 

Sammenblanding med udenlandsk selskab og indirekte koncernforbindelse 

I de ovenstående eksempler har vi konstateret, at der kan skabes koncernforbindelse både ved 

udenlandsk ejerskab og indirekte ejerskab. Dette kan også kombineres, som vist nedenfor: 

Figur 4 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Det vil sige, når Moderselskab A/S ejer 80 % af Udenlandsk GmbH, og Udenlandsk GmbH ejer 30 % 

af Nedre datter 1 A/S, ejer Moderselskab A/S indirekte 24 % gennem Udenlandsk GmbH af Nedre 

datter 1 A/S. Når Moderselskab A/S ejer 100 % af Datter 2 A/S, som videre ned ejer 35 % Nedre 

datter 1 A/S, vil det sige, at Moderselskab A/S indirekte ejer Nedre datter 1 A/S med 59 %. Moder-

selskab A/S har således den bestemmende indflydelse i Nedre datter 1 A/S, og koncernforbindelsen 

er dermed skabt. 

Som tidligere konstateret er der ingen tvivl med den bestemmende indflydelse fra Moderselskab 

A/S til Datter 1 ApS med et ejerskab på 90 %. 

De fire danske selskaber vil således indgå i en tvungen national sambeskatning, og Udenlandsk 

GmbH holdes udenfor, da det er et udenlandsk selskab. 

 

Selskab med egne aktier 

Et eksempel hvor et selskab ejer egne aktier kan medføre, at der dannes en koncernforbindelse og 

herved en sambeskatningskreds. I nedenstående eksempel ejer Moderselskab A/S 45 % af Datter 2 

A/S, og Ekstern ApS ejer 40 % af Datter 2 A/S. De sidste 15 % ejerskab i Datter 2 A/S ejes af selskabet 

selv, også kaldet selskabet har 15 % egne aktier: 

Figur 5 
Kilde: Egen tilvirkning 
Datter 2 A/S ejer 15 % egne aktier  
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I forbindelse med at skulle definere en koncernforbindelse skal man jf. SEL § 31C, stk. 6 se bort fra 

egne aktier. Det vil sige, at ved at se bort fra egne aktier, er der 85 % stemmerettigheder, der er 

fordelt. Da vi tidligere har konstateret, at der er bestemmende indflydelse, når der ejes mere end 

halvdelen af stemmerettighederne, vil det sige, der er bestemmende indflydelse, hvis der ejes mere 

end 42,5 % af stemmerettighederne. I de tidligere eksempler ville der ikke have været en koncern-

forbindelse, men eftersom der er egne aktier indblandet i eksemplet, resulterer det i, at der er be-

stemmende indflydelse, da Moderselskab A/S ejer over de 42,5 %. 

Vi kan herved konkludere, at der er en koncernforbindelse, og Moderselskab A/S, Datter 2 A/S og 

Nedre datter 1 A/S er tvungen national sambeskattet. Ekstern ApS holdes udenfor, da selskabet ikke 

er involveret i bestemmende indflydelse, hverken opad eller nedad i denne sambeskatningskreds. 

 

Personaktionær 

I modsætning til de øvrige eksempler, hvor der bliver skabt koncernforbindelse fra øverste ejerled i 

koncernen, er det ikke tilfældet med nedenstående eksempel. 

Da Hans Jensen er en fysisk person, kan han ikke danne koncernforbindelse. Fysiske personer er ikke 

omfattet af SEL § 31, da de ikke indgår i listen under SEL § 1. 

 

Figur 6 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Af ovenstående figur kan det ses, at det kun er C A/S og D A/S, der er nationalt sambeskattet. Oven-

stående forklaring gælder dermed, uanset om den fysiske person ejer 100 % eller 30 % af et selskab. 
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Eftersom C A/S er et selskab og er omfattet af SEL § 31, som forklaret i tidligere eksempler, og sel-

skabet har den bestemmende indflydelse med 100 % af stemmerettighederne i D A/S, er C A/S og 

D A/S de eneste, der har koncernforbindelse og dermed de eneste, der er sambeskattet i dette ek-

sempel. 

 

Subkoncerner 

Som tidligere nævnt kan et selskab kun have ét moderselskab. I en samlet koncern kan der som 

illustreret tidligere godt være flere datterselskaber under samme moderselskab, men der kan også 

etableres flere datterselskaber under hinanden. Et moderselskab kan have et datterselskab, som 

også har et eller flere datterselskaber osv. En subkoncern er således en koncern, der findes inde i 

en koncern, altså et selskab der både er et moder- og datterselskab. 

Det ændrer ikke på, at et selskab kun kan have ét moderselskab. I dette tilfælde vil der være flere 

subkoncerner inde i samme koncern. Hvis vi tager samme eksempel som under: ”Sammenblanding 

med udenlandsk selskab og indirekte koncernforbindelse,” og ændrer ejerskabsandelen hos Datter 

2 A/S ned til Nedre datter 1 A/S fra 35 % til 60 % samt ser bort fra det udenlandske selskab, som vist 

nedenfor: 

 

Figur 7 
Kilde: Egen tilvirkning 
Subkoncernen er markeret med den orange firkant 
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I ovenstående situation skabes der en subkoncern, da Datter 2 A/S har den bestemmende indfly-

delse i Nedre datter 1 A/S. Nedre datter 1 A/S er derfor et datterselskab under Datter 2 A/S. Disse 

to udgør således en subkoncern. Da Datter 2 A/S ligeledes er underlagt bestemmende indflydelse 

af Moderselskab A/S, vil Moderselskab A/S dermed blive det ultimative moderselskab for Nedre 

datter 1 A/S.  

Herudover er Datter 1 ApS også underlagt bestemmende indflydelse af Moderselskab A/S og har 

ligesom Datter 2 A/S også Moderselskab A/S, som moderselskab. 

Resultatet i ovenstående eksempel er, at Moderselskab A/S bliver administrationsselskabet, og alle 

fire selskaber, i ovenstående illustration, er én samlet koncern, altså bliver alle fire selskaber sam-

beskattet under en koncern. 

I et eksempel, hvor Moderselskab A/S bliver opkøbt af et andet selskab, som i forvejen indgår i en 

koncern, hvor det opkøbende selskab ejer et selskab, som ligeledes ejer et selskab, således der er 

tre led i den koncern inden opkøbet, vil der opstå mange forskellige subkoncerner. På det her led vil 

subkoncernerne kunne fortsætte derudaf, hvis der kommer flere opkøb eller etablering af nye sel-

skaber. Illustration af forskellige subkoncerner er vist nedenfor: 

 

Figur 8 
Kilde: Egen tilvirkning 
Subkoncernerne er markeret med en orange firkant 
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I ovenstående illustration er vist mulige subkoncerner, som kan have oparbejdet underskud til frem-

førsel, som kun må anvendes i de indrammede bokse. I forbindelse med opgørelse af den samlede 

sambeskatningskreds’ indkomst, kan det være vigtigt at skulle have det fulde overblik over alle sub-

koncerner, især hvis koncernen er etableret i etaper, og der har været opkøb. Det kan have stor 

betydning, hvis selskaberne har underskud til fremførsel fra tidligere år. Vi vil senere i opgaven ud-

arbejde et eksempel, hvor selskaberne langsomt bliver forankret i den samlede koncern. Herved 

opstår der forskellige subkoncerner, som også er illustreret i ovenstående eksempel.  

Subkoncernerne kan have oparbejdet deres egne særunderskud. Identifikation af underskuddene 

har stor betydning, da underskuddene kun kan anvendes af de selskaber, der har været indgået i 

koncernen - og dermed sambeskatningen - i de indkomstperioder, hvor underskuddene er oparbej-

det. Særunderskud kan være oparbejdet, hvor det kun har været et enkelt selskab, som derefter er 

blevet opkøbt til en koncern. En koncern kan videre også blive opkøbt, hvor koncernen også har 

underskud til fremførsel fra tidligere år. Dette bliver til underskud, som kun denne subkoncern må 

anvende efter opkøb. Særunderskuddene kan dermed gå lige fra selskabsniveau til subkoncernsni-

veau på flere niveauer. I en subkoncern vil underskuddet stadigvæk blive anvendt ved punkt to som 

egne underskud.18 

 

Delkonklusion 

Der er mange forskellige metoder, hvorpå en tvungen national sambeskatning kan blive dannet. Det 

er ikke nødvendigvis en enhed, der danner sambeskatningen, som også indgår i den nationale sam-

beskatning. 

Der er eksempelvis fonde og investeringsforeninger, der kan danne den nationale sambeskatning, 

men de er ikke en del af sambeskatning, da de følger anden skattelovgivning. Det samme gør sig 

gældende for et udenlandsk selskab.  

Sambeskatningen kan også dannes indirekte ved, at et holding selskab ejer to andre selskaber med 

bestemmende indflydelse, og de to selskaber ejer et selskab tilsammen, hvor de sammenlagt har 

 
18 Skat.dk: C.D.3.1.4.3.2 Underskudsrækkefølgen 
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stemmerettigheder over 50 %, altså har holding selskabet sammenlagt den bestemmende indfly-

delse over det fællesejet selskab og danner herved koncernforbindelsen, og herved skal selskaberne 

national sambeskattes. Scenariet med, at et udenlandsk selskab kan danne en koncernforbindelse 

og dermed national sambeskatning, og koncernforbindelsen kan dannes ved indirekte ejerskab, kan 

også kombineres 

På trods af ovenstående er der undtagelser, hvor en enhed ikke danner sambeskatning, selvom der 

er bestemmende indflydelse af denne enhed ned til flere andre enheder. Ovenstående er juridiske 

enheder, der kan danne sambeskatningen. En fysisk enhed, altså en person kan ikke danne koncern-

forbindelse, og sambeskatning finder ikke sted. Når personen ejer flere selskaber med bestem-

mende indflydelse, bliver selskaberne beskattet hver for sig. 

I en koncern kan der findes flere små koncerner. Dette kaldes subkoncerner. Ved tilkøb af nye sel-

skaber, kan der blive dannet en subkoncern. Subkoncernerne skal man være opmærksom på, når 

man opgør sambeskatningsindkomsten. Det er væsentligst, når de nytilkomne selskaber har under-

skud fra tidligere år, så skal der holdes styr på disse, da underskuddene kun kan anvendes af de 

selskaber, der har været omfattet i sambeskatningen i de indkomstperioder, hvor underskuddene 

er oparbejdet, uden der har været afbrydelser. 
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Administrationsselskabet 

I forbindelse med lovændringen i selskabsskatteloven i 2005 med tvungen national sambeskatning, 

optræder for første gang også begrebet administrationsselskab. Administrationsselskabet skal, som 

ordet lyder, være det administrative i en koncernforbindelse og vil med andre ord være bindeleddet 

mellem SKAT og den pågældende koncern. Der vil derfor være en række særregler for et admini-

strationsselskab, som vi vil komme nærmere ind på i dette afsnit. 

 

Valg af administration 

Som nævnt tidligere skal “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(…)" jf. SEL § 

31, stk. 1. nationalt sambeskattes. 

I forbindelse med denne lovfæstning tiltræder også kravet om, at en koncernforbindelse jf. SEL §31, 

stk. 6. skal udpege det øverste selskab i en koncernstruktur, som administrationsselskab: 

SEL § 31, stk. 6 ”Ved national sambeskatning udpeges det øverste moderselskab, der deltager i sam-

beskatningen, som administrationsselskab i sambeskatningen. Findes der ikke et dansk skatteplig-

tigt øverste moderselskab, men flere sideordnede dansk skattepligtige søsterselskaber, udpeges et 

af søsterselskaberne, der deltager i sambeskatningen, som administrationsselskab. (…)”19 

En koncernstruktur er typisk opbygget med et driftsselskab (datterselskab) og et holdingselskab 

(moderselskab). Det øverste selskab i denne konstellation vil herfor være moderselskabet, som der-

for udpeges til administrationsselskab – såfremt dette er dansk skattepligtigt. 

Hvis vi tager udgangspunkt i en fiktiv koncernstruktur, som tidligere er anvendt: 

 
19 Selskabsskatteloven (retsinformation.dk) – SEL § 31, stk. 6 
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Figur 9 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

I ovenstående koncernstruktur er alle dansk skattepligtige, og administrationsselskabet vil derfor 

tilfalde Moderselskabet A/S.  

Hvis vi derimod antager, at moderselskabet er et udenlandsk selskab og derfor ikke er dansk skat-

tepligtigt, vil koncernen stadig indgå i en national sambeskatning, i det datterselskaberne er dansk 

skattepligtige og moderselskabet har mere end 50 % af stemmerettighederne, og dermed bestem-

mende indflydelse. 

I dette tilfælde skal datterselskaberne (søsterselskaber), jf. SEL §31, stk. 6 vælge hvilket et af søster-

selskaberne, der skal udpeges som administrationsselskab. Datter 2 A/S ejer en marginal større an-

del end Datter 1 ApS, hvorfor det højst sandsynligt, vil være Datter 2 A/S der udpeges som admini-

strationsselskab. 

Hvis der sker ændringer i koncernstrukturen, hvor der kommer et nyt moderselskab, skal dette ud-

peges som administration, jf. SEL 31. stk. 6 fortsat: 

(…) ”Såfremt administrationsselskabet ikke længere indgår i koncernen, eller såfremt et andet sel-

skab bliver øverste danske moderselskab, skal der udpeges et nyt administrationsselskab. Admini-

strationsselskabets rettigheder og forpligtelser overføres til det nye administrationsselskab. Det 
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tidligere administrationsselskab skal forpligte sig til betaling af et beløb svarende til de forpligtelser, 

der overføres til det nye administrationsselskab.”20 

Alle rettigheder og forpligtelser vil tilfalde det nye administrationsselskab, og et eventuel sambe-

skatningsbidrag skal tilsvarende tilgå. 

Det tidligere administrationsselskab skal dog, jævnfør den ovennævnte paragraf, forpligte sig til at 

betale et beløb, der er svarende til de forpligtelser, som det nye administrationsselskab overtager.21 

 

Administrationsselskabets funktion 

Det selskab, som er henholdsvis frivilligt eller tvungent udpeget som administrationsselskab, er, som 

beskrevet tidligere, pålagt en række forpligtelser i koncernforbindelsen. 

Alle selskaber i en koncern skal hvert år indberette selskabsselvangivelsen til SKAT, men det er ad-

ministrationsselskabet, der skal opgøre den samlede sambeskatningsindkomst for hele koncernen 

samt afregne til SKAT. Herudover er det tilsvarende administrationsselskabet, der betaler aconto-

skatter, tillæg og renter til SKAT. 

Overskydende SKAT vil ligeledes blive udbetalt til administrationsselskabet, hvorefter administrati-

onsselskabet vil stå for fordelingen til de pågældende selskaber i koncernforbindelsen, som er be-

skrevet i SEL § 31, stk. 8: 

“Stk. 8. Ved udnyttelse af underskud i danske selskaber og faste driftssteder i Danmark skal admini-

strationsselskabet forpligte sig til betaling til underskudsselskabet af et beløb svarende til den i § 17, 

stk. 1, nævnte procent (skatteværdien)” 

Det er administrationsselskabet, der indberetter og afregner hos SKAT. Alt over- og underskud af-

regnes gennem administrationsselskabet og fordeles herefter til de underliggende selskaber, som 

har anvendt et underskud, som de resterende selskaber har anvendt; også kaldet et sambeskat-

ningsbidrag, som vi vil præsentere i praksis belyst ud fra vores fiktive case-eksempler. 

 
20 Selskabsskatteloven (retsinformation.dk) – SEL § 31, stk. 6 
21 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2084924 
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Delindkomstperioder 

Selskaberne i en koncernforbindelse skal følge moderselskabets indkomstår. Ved indtræden af nye 

selskaber skal der opgøres en delindkomst, således at selskabet beskattes i koncernen ved indtræ-

delsestidspunktet, jf. SEL § 31, stk. 5: 

“Stk. 5. Hvis der ikke har været koncernforbindelse med et selskab hele året, medregnes indkomsten 

i den del af indkomståret, hvor der har været koncernforbindelse, jf. § 31 C, ved opgørelsen af sam-

beskatningsindkomsten. (…)” 

Hvis selskabet herudover også har et andet regnskabsår end administrationsselskabet, opgøres der 

delindkomstperioder, således at selskabet herefter vil følge administrationsselskabets kalender år, 

jf. SEL § 31, stk. 7: 

“Stk. 7. Alle selskaber i sambeskatningen skal opgøre den skattepligtige indkomst for samme periode 

som administrationsselskabet uanset regnskabsåret efter selskabsretlige regler, jf. § 10, stk. 5.”22 

Hvilket vil sige hvis vi for eksempel har et selskab med en regnskabsperiode fra 1. juli 2019 til 30. 

juni 2020, som indtræder i en sambeskatningskreds, hvor administrationsselskabet følger alminde-

ligt kalenderår (1. januar til 31. december 2020), så skal der opgøres en delindkomst fra 1. juli 2019 

til 31. december 2019, samt en delindkomstperiode fra 1. januar 2020 til 30. juni 2020. 

 

Hæftelsesregler 

Udover at agere det administrative bindeled mellem koncernen og SKAT, hæfter administrations-

selskabet også solidarisk overfor de underliggende selskaber. 

I forbindelse med lovændringen med lov nr. 591 af 18. juni 2012, om underskudsbegrænsning på 

sambeskatningsniveau og solidarisk hæftelse i sambeskatning, blev der lovfæstet, at selskaberne i 

en sambeskatning hæfter solidarisk, såfremt de ejer 100 % af anparterne.23 

 
22 Selskabsskatteloven (retsinformation.dk) – SEL § 31, stk. 7 
23 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2084928 
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Før ændringen med denne lov kunne selskaberne undgå betaling af restskat ved at lade selskaberne 

gå konkurs, hvis de havde likviditetsproblemer, hvorfor regeringen herefter indførte reglerne om 

solidarisk hæftelse. 

Det er kun selskaber, som er 100 % ejet af moderselskabet, der hæfter solidarisk. Hvis der indgår 

selskaber i sambeskatningen, som ikke er 100 % ejet, hæfter de kun i det omfang, de solidariskhæf-

tede selskaber ikke kan bidrage, og der hæftes kun med ejerandelen.24 

Figur 10 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

I ovenstående konstellation ejer Moderselskab 100 % af Selskab A ApS og 80 % af Selskab B A/S, 

hvorfor Moderselskab hæfter solidarisk overfor Selskab A, og Selskab B vil kun hæfte med 80 % af 

restskatten, som de to andre selskaber ikke kan betale. 

Eksempel 

Hvis vi antager, at Moderselskab har en restskat på 100.000 kr., hvoraf Moderselskab og Selskab A 

samlet kun kan betale 50.000 kr. af restskatten, vil Selskab B hæfte for 80 % af 50.000 kr., svarende 

til 40.000 kr. 

 

 
24 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2084928 
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Administrationsselskabets forpligtelser overfor SKAT 

Der er i BEK nr. 1299 af 09. november 201825, bekendtgørelse om sambeskatning af selskaber m.v. 

oplistet i Kapitel 2 §3-726, hvilke oplysninger administrationsselskaber forpligter sig at ajourføre 

overfor SKAT: 

§ 3. meddelelse om, hvilket selskab der er administrationsselskab, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 

6. Og senest en 1 måned efter administrationsselskabet er udpeget, jf. § 3, stk. 2. 

§ 4. Hvis der udpeges et nyt administrationsselskab, skal det nye administrationsselskab oplyses, 

samt dato for indtræden, senest 1 måned efter udpegelsen, jf. § 4, stk. 2. 

§ 5. Der skal oplyses om ind- og udtræden af nye selskaber i sambeskatningen, samt indkomstperi-

ode og årsag til ind- og udtræden. Oplysningerne skal indgives senest 1 måned efter ind- eller ud-

træden, jf. § 5, stk. 3. 

§ 6. For hvert år skal der afgives en redegørelse for koncernen, samt oplysninger om hvilke selskaber 

der ind- og udgår i sambeskatningen, med begrundelse. 

§ 7. For hvert indkomstår skal desuden oplyses følgende: 

1. “skattepligtig indkomst før fremførsel og fordeling af underskud for hvert af de sambeskat-

tede selskaber m.v.” 

2. “den samlede anvendelse af underskud fra tidligere år og” 

3. “det resterende underskud ultimo for hvert af de sambeskattede selskaber m.v.” 

Administrationsselskabet skal i forbindelse med ovenstående punkter, indsende en specifikation af 

den andel af fremført bart underskud, som hvert selskab har anvendt i sambeskatningen, samt en 

specifikation af skattepligtig indkomst efter underskudsfremførsel for hvert selskab i sambeskatnin-

gen, jf. § 7, stk. 3. 

 

 
25 Bilag 5. Bekendtgørelse nr. 1299 af 9. november 2018 om sambeskatning af selskaber m.v.i:Selskabsskatteloven Bind 
II (1. udg.) (jurabibliotek.dk) 
26 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1299  
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Delkonklusion 

Det er administrationsselskabet, der står for al kommunikation til skattestyrelsen. Det øverste sel-

skab i en koncernstruktur udpeges som administrationsselskab. Hvis der sker ændringer i koncern-

strukturen, eksempelvis ved tilkøb af anden koncernforbindelse, ændres administrationsforpligtel-

serne til det øverste selskab efter indtræden. Ved afgang af et eksisterende moderselskab, eller hvis 

det øverste selskab er bosiddende i udlandet, kan søsterselskaberne frit vælge, hvilket af søstersel-

skaberne, der skal udpeges som det nye administrationsselskab. 

Koncernen skal følge administrationsselskabets indkomstperiode. Hvis et selskab i koncernen har 

en anden regnskabsperiode end administrationsselskabet, skal indkomstperioderne omlægges, og 

der opgøres delindkomstperioder til beskatning. 

Alle ændringer og indberetninger til SKAT foretages af administrationsselskabet. Selskaberne i en 

koncernforbindelse skal hvert år indberette selvangivelse til SKAT, men det er administrationssel-

skabet der står for opgørelse og indberetning af den samlede sambeskatningsindkomst i koncernen 

for året. 

Herudover skal administrationsselskabet afregne selskabsskatten, acontoskatter, tillæg og renter til 

SKAT, hvorefter fordelingen af sambeskatningsbidraget foretages internt af administrationsselska-

bet. 

Administrationsselskabet hæfter sig solidarisk i koncernforbindelsen, og ved eventuelt valg af nyt 

administrationsselskab, overtager det nye selskab alle forpligtelser, herunder også tidligere indbe-

rettede selskabsskatter fra før indtræden. Det tidligere administrationsselskab skal dog forpligte sig 

til at betale et beløb, der svarer til de forpligtelser, som det nye administrationsselskab overtager. 
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Over- og underskud 

Underskudsrækkefølge 

Efter SEL §31, stk. 2, 3.-10. pkt. samt efter den juridiske vejledning; C.D.3.1.4.3.2 skal underskud i 

sambeskatningsindkomsten opgøres i følgende rækkefølge: 

1. Særunderskud. Underskud i et selskab fra perioder inden sambeskatningen kan kun mod-

regnes i overskud i det pågældende selskab. 

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

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

les underskuddet forholdsmæssigt mellem de underskudsgivende selskaber og fremføres 

hos det pågældende selskab til modregning for efterfølgende indkomstår. 

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

beskatning). 

Selskaber der er i en koncernforbindelse og sambeskattes, skal anvende hinandens underskud, jf. 

ovenfor. Således vil selskabet med overskud ikke skulle betale skatteværdien af dets overskud til 

SKAT, men dette skal i stedet overføres forholdsmæssigt til de selskaber, der har underskud, hvor 

overskuddet anvendes i. 

 

Underskudsbegrænsning 

Selvom underskuddene anvendes efter reglerne ovenfor, er der begrænsning for hvor meget un-

derskud, der kan anvendes. Hverken selskaberne eller koncernen kan anvende underskud fra tidli-

gere år, der overstiger underskudsbegrænsningen jf. SEL § 12, stk. 2, 1. 

Underskudsbegrænsningen bliver løbende reguleret år efter år efter reglerne i PSL §20. Tilbage i 

2010 var grænsen 7,5 mio. kr. Reguleringerne har medført, at underskudsbegrænsningen i 2021 er 

8.767.500 kr. (2020: 8.572.500 kr.). Grænsen er både gældende for et selskab alene, samt den også 

gældende for den samlede sambeskatningsindkomst, jf. SEL §31, stk. 3. 

Hvis koncernen har meget underskud til fremførsel fra tidligere år, der overstiger ovenstående 

grænser, og koncernen eksempelvis for indkomståret 2021 har en skattepligtigindkomst på 15 mio. 
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kr., vil reglen med underskudsbegrænsning forekomme. I dette tilfælde vil der være et resterende 

overskud på 6.232.500 kr. (15.000.000-8.767.500). Af dette beløb vil der blive anvendt 60 % af un-

derskud til fremførsel fra tidligere år. Det vil sige, der kan anvendes 3.739.500 kr. (60 % af 6.232.500 

kr.) yderligere af tidligere års underskud, og koncernen bliver dermed beskattet af 2.493.000 kr. 

(15.000.000-8.767.500-3.739.500). Der er i alt anvendt 12.507.000 kr. (8.767.500+3.739.500) af tid-

ligere års underskud i dette eksempel. 
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Ind- og udtræden af sambeskatning 

Indtræden i sambeskatning 

Ved et eller flere selskabers indtræden i en sambeskatning skal der sørges for, at de indtrædende 

selskaber får samme indkomstperiode som administrationsselskabet i den nye sambeskatnings-

kreds som beskrevet i nedenstående afsnit. 

Det underskud det nye selskab også har fra tidligere år vil blive betragtet som særunderskud og skal 

anvendes i underskudsrækkefølgens punkt et. Det er dermed kun det indtrædende selskab, der må 

anvende sit eget underskud. Dette uddybes også i ledtog med, hvis der er er flere selskaber fra 

samme sambeskatningskreds, der indtræder i ny sambeskatningskreds i afsnittet: ”Selskabers skift 

i sambeskatning”. 

 

Omlægning af regnskabsår 

Som hovedregel skal selskaber ved omlægning af indkomstperiode anmode herom inden indkomst-

periodens afslutning, jf. SEL § 10, stk. 2. Dette skal ske, da selskaberne ikke må drage nytte af, hvis 

selskabet eksempelvis ikke kan nå selvangivelsesfristen og derfor prøver at omlægge ved at for-

længe indkomstperioden. Dog er der undtagelse til denne paragraf, da der ifølge SEL § 10, stk. 3-5, 

skal ske omlægning af indkomstperiode, hvis der etableres ny koncernforbindelse. Dette kan resul-

tere i, at et selskab skal omlægge et tidligere indkomstår. 

Omlægningen af et indkomstår kan resultere i et indkomstår, der varer næsten to år, altså 24 må-

neder minus en dag. Dette kan lade sig gøre ifølge SEL § 10, stk. 1, hvor der ved omlægningen ikke 

må være 1. april medtaget to gange i indkomståret. Derfor kan omlægningsindkomståret være næ-

sten to år. Dette kan lade sig gøre ved, at selskabet har et indkomstår, der starter den 2. april i år 1, 

og ved omlægningen skal selskabet slutte regnskabsåret den 31. marts, som kan føres frem til år 

3.27 Grunden til, at dette kan lade sig gøre, er, at et bagudforskudt indkomstår tidligst kan påbegynde 

2. april og slutter dermed 1. april. Et fremadforskudt indkomstår kan derfor senest begynde den 1. 

 
27 Skat.dk: C.D.2.1.2 Indkomstår 
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april og slutter dermed 31. marts. Det er altså den 1. til den 2. april, der er grænsen for, hvilket 

indkomstår som indkomstperioden hører til. Indkomstårene vil derfor se således ud: 

- Er det en indkomstperiode, der hedder den 1/4 2019 til den 31/3 2020, er indkomståret 

fremadforskudt, hvilket vil sige, at indkomståret vil hedde 2019. 

- Er indkomstperioden derimod den 2/4 2019 til den 1/4 2020, er indkomståret bagudfor-

skudt, hvilket vil sige, at indkomståret vil hedde 2020. 

 

Ved omlæggelsen skal man ligeledes være opmærksom på, at et indkomstår hverken dubleres eller 

overspringes. 

Omlægningen af indkomstår ved en nyetableret koncern sker som hovedregel, således dattersel-

skabet omlægger indkomstår, så datterselskabets indkomstår følger moderselskabets (administra-

tionsselskabets), jf. SEL § 10, stk. 5. Skat kan i visse situationer godkende ved en ansøgning, at det 

er administrationsselskabet, der omlægger dets indkomstår til, det passer med datterselskabets ind-

komstår.28 Dette kan eksempelvis ses af denne afgørelse: ”SKM2007.134.SR”, at grundet admini-

strative byrder godkender skat at lade administrationsselskabet omlægge deres indkomstår ved til-

pasning til datterselskabets indkomstår. Dette begrundes således: ”Det fremgår af selskabsskatte-

lovens § 31 B, stk. 1, at Skatterådet kan tillade, at omlægning af indkomstår ved etablering af kon-

cernforbindelsen sker på anden måde end foreskrevet i selskabsskattelovens § 10, stk. 5, hvis admi-

nistrative hensyn til selskaberne taler herfor og der ikke opnås særlige skattemæssige fordele her-

ved.”29 

Herved kan det fastlåses, at der er en undtagelse til SEL § 10, stk. 5. For at undtagelsen kan anvendes, 

skal årsagen være velbegrundet og ikke have skattemæssige fordele. 

 

 
28 Skat.dk: C.D.3.1.3 Omlægning af indkomstår 
29 Skat.dk: Omlægning af administrationsselskabets indkomstår 
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Udtræden af sambeskatning 

Opløsning af selskab 

Der er flere forskellige scenarier for et selskab, når det lukkes. Det kan både ske ved indsendelse af 

en betalingserklæring, en solvent frivillig likvidation, tvangsopløsning og insolvent likvidation og 

konkurs. Ved en betalingserklæring kan det gøres ved at kapitalejerne erklærer sig om, at selskabet 

har betalt al gæld forfaldent, som uforfaldent. Herudover vil ejerne efterfølgende hæfte personligt, 

hvis selskabet skulle have udeståender på trods. Indkomstårets indkomst medregnes i sambeskat-

ningen på normalvis, jf. SEL § 5, stk. 2, og tidligere års underskud kan anvendes. Det overskydende 

underskud til fremførsel fra tidligere år kan efterfølgende ikke anvendes, og det går dermed tabt. 

Herudover kan selskabet også havne i en insolvent likvidation. Lukningen vil blive behandlet efter 

reglerne om konkurs. 

Som nævnt tidligere skal det konkursramte selskab herved udelades i sambeskatningen fra og med 

det indkomstår, hvor konkursdekretet bliver afsagt.30 Ved denne situation er det kurator, der får 

den bestemmende indflydelse og koncernforbindelsen bliver dermed afbrudt. Tidligere års under-

skud, som selskabet har, fortabes således i sambeskatningen.  

Ender det med selskabet bliver opløst, uanset om det er ved insolvent eller solvent likvidation mm., 

vil selskabets underskud fra tidligere år forsvinde, og ingen vil kunne gøre nytte af underskuddet 

mere. 

 

Selskabers skift i sambeskatning 

Selskaber mv. kan kun anvende underskud fra andre selskaber, når selskabet har været sambeskat-

tet med det respektive selskab, når underskuddet er oparbejdet uden afbrydelse i sambeskatningen. 

Det vil sige, når et selskab bliver opkøbt, således der er et andet selskab, der får den bestemmende 

indflydelse, vil der være et skift for selskabet til den nye sambeskatningskreds. I denne forbindelse 

bliver selskabet afbrudt fra den gamle sambeskatningskreds, og selskaberne i den gamle 

 
30 Se SEL § 31 C, stk. 8 
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sambeskatningskreds må dermed ikke længere anvende selskabets underskud fra tidligere år, hvis 

sådanne findes. Hvis det flyttende selskab har underskud fra tidligere år, og det er det eneste selskab 

fra den gamle sambeskatning, der overflyttes til den nye sambeskatningskreds, vil det oparbejdede 

underskud blive betragtet som særunderskud i den nye sambeskatningskreds, og selskaberne i den 

nye sambeskatningskreds må dermed ikke anvende det flyttende selskabs underskud fra tidligere 

år. Dette underskud skal derfor anvendes i underskudsrækkefølgens punkt et. 

Derudover skal det flyttende selskab også opgøre indkomst for delindkomstperiode, hvilket har væ-

ret beskrevet under afsnittene: ” Koncern skal have samme indkomstperiode” og ”Delindkomstpe-

rioder”. 

Hvis der derimod er flere selskaber, der overtages og kommer over i den nye sambeskatningskreds, 

vel at mærke på samme tid, da der ikke må være afbrydelser på selskabers sambeskatningskredse 

for, at underskud kan anvendes hos hinanden, kan disse selskaber fortsat anvende hinandens un-

derskud fra tidligere år. Disse selskaber er også at betragte som en subkoncern. 

I dette tilfælde skal underskuddene, jf. SKATs vejledning31, betragtes som egne underskud. Under-

skuddene anvendes derfor under henholdsvis punkt to og punkt fire. Da det i SEL § 31, stk. 2 står 

beskrevet, at ældste underskud skal anvendes først, vil subkoncernens underskud heller ikke blive 

stående i for mange år, hvis der vel at mærke skabes overskud. 

 

Svævende underskud 

Der kan være helt specielle regler, når der er tale om omstruktureringer i en koncern. Ved fusioner, 

spaltninger og tilførsel af aktiver herunder både skattefrit og skattepligtigt. 

Vi vil ikke gå i dybden med områderne. Men ved disse omstruktureringer kan der opstå, det der 

kaldes svævende underskud. Svævende underskud opstår som hovedregel ved en fusion, hvor der 

er underskud fra tidligere år i det ophørende selskab. Selskabet findes derved ikke længere, men 

 
31 Skat.dk: C.D.3.1.4.3.2 Underskudsrækkefølgen 
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det svævende underskud kan anvendes af selskaber, der har været i sambeskatning ved underskud-

denes opstandelse, så længe der ikke har været afbrydelser i sambeskatningen. 

 Jf. C.D.3.1.4.3.232 er det SKATs vurdering, at svævende underskud altid skal anvendes i underskuds-

rækkefølgens punkt fire, da underskuddet er tilhørende andre selskaber. 

 

Delkonklusion 

Ved et selskabs indtræden i en ny sambeskatning, skal selskabet, som hovedregel, omlægge ind-

komståret, således indkomståret passer med administrationsselskabets, jf. SEL § 10, stk. 3-5, da en 

sambeskatningskreds skal have samme indkomstperiode. Jf. SEL § 10, stk. 5. kan det ved anmodning 

lade sig gøre, at det er administrationsselskabet, der omlægger indkomståret til det nye selskabs, 

hvis årsagen er velbegrundet og ikke har skattemæssige fordele. 

Det kan i visse tilfælde være nødvendigt at omlægge et tidligere års indkomstperiode. Ved omlæg-

gelsen kan indkomstperioden være næsten 24 måneder, da 1. april ikke må indgå i en indkomstpe-

riode to gange, og et indkomstår må hverken dubleres eller overspringes. 

Der sker udtræden i sambeskatningen, hvis selskabet kommer under konkurs. Det er gældende fra 

og med det indkomstår, hvor konkursdekretet bliver afsagt. Ved denne situation er det kurator, der 

får den bestemmende indflydelse, og koncernforbindelsen bliver dermed afbrudt. Hvis selskabet 

har underskud til fremførsel, går dette tabt for sambeskatningen. 

Et selskab, der bliver opkøbt og skifter sambeskatningskreds, skal opgøre en delindkomstperiode, 

hvor indkomsten før overtagelse medregnes i den gamle sambeskatning, og indkomsten efter over-

tagelsen skal medregnes i den nye sambeskatning. Tidligere års underskud for selskabet kan heref-

ter kun anvendes af selskabet selv. Det bliver altså et særunderskud. Hvis et andet selskab fra den 

gamle sambeskatning på samme tid skifter til samme sambeskatningskreds som det første selskab, 

vil de to selskaber fortsat kunne anvende hinandens underskud fra tidligere år, så længe deres sam-

beskatning ikke afbrydes.  

 
32 Skat.dk: C.D.3.1.4.3.2 Underskudsrækkefølgen 
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Case eksempel: Opgørelse af sambeskatningsindkomst for 2019 

Som nævnt tidligere skal selskaber hvert år opgøre den skattepligtige indkomst pr. selskab, selvom 

disse indgår i en sambeskatningskreds 

Jf. SEL § 8, stk. 1, skal den skattepligtige indkomst opgøres efter de almindelige regler i SEL for juri-

disk selvstændige enheder. Enhederne, der er omfattet heraf, er beskrevet 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, eller kulbrinteskattelovens § 21, stk. 4. Dette er gæl-

dende pr. selvstændig enhed, og i vores eksempel nedenfor er det gældende for hvert selskab.  

Ifølge SEL § 31 skal koncernforbundne selskaber eller foreninger omfattet af ovennævnte SEL § 1, 

stk. 1 mv. sambeskattes i en national sambeskatning, på baggrund af SEL § 31, stk. 2, hvori den 

samlede skattepligtige indkomst opgøres som ét skattesubjekt, med en sum af alle koncernfor-

bundne selskabers skattepligtige indkomst, i sambeskatningskredsen: “Stk. 2. For sambeskattede 

selskaber opgøres en sambeskatningsindkomst, der består af summen af den skattepligtige ind-

komst for hvert enkelt selskab omfattet af sambeskatningen opgjort efter skattelovgivningens al-

mindelige regler med de undtagelser, der gælder for sambeskattede selskaber.”33 

Der er således herunder, som også beskrevet tidligere, en række særregler tilknyttet opgørelsen af 

sambeskatningsindkomsten; for så vidt angår særunderskud, egne underskud, fordeling af under-

skud, som vil blive belyst med udgangspunkt i følgende fiktive koncernstruktur: 

 
Figur 11 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

 
33 https://danskelove.dk/selskabsskatteloven/31 
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På baggrund af definitionen af en koncern i SEL §31C kan det konkluderes, at ovenstående koncern-

struktur danner en sambeskatningskreds, og selskaberne er derfor tvunget i en national sambeskat-

ning, jf. SEL §31. Koncernen skal dermed opgøre den skattepligtige indkomst hver for sig, og samlet 

skal indkomsten indberettes til skat. 

Vi vil i det efterfølgende afsnit udarbejde et konkret eksempel på, hvordan den skattepligtige ind-

komst i praksis skal opgøres, på baggrund af den fiktive koncernstruktur ovenfor, og med udgangs-

punkt i de særregler benævnt tidligere i opgaven. 

 

Anvendelse af underskud til fremførsel 

Vi vil opgøre den skattepligtige indkomst for 2019 for koncernen. I eksemplet har selskaberne været 

fungerende i flere år. Underskud til fremførsel fra tidligere år er dermed også oparbejdet, sammen 

og inden koncernen blev etableret. 

Jf. SEL 12 kan selskaber fremføre underskud til modregning i positive skattepligtige indkomster i de 

efterfølgende indkomstår. 

Vi vil i eksemplet tage udgangspunkt i de fire punkter, som vi har beskrevet under ”Over- og under-

skud” angående underskudsrækkefølgen, som står skrevet i SEL §31, stk. 2. Herved vil vi beskrive 

punkt for punkt i rækkefølgen i forbindelse med opgørelsen af sambeskatningsindkomsten. 

Nedenfor er oplyst selskabernes underskud til fremførsel fra tidligere år, indeholdende både sær-

underskud, og underskud oparbejdet i koncernen. 

 
Tabel 1 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Særunderskuddets anvendelse i opgørelse af sambeskatningsindkomst 

Som det kan ses i tabel 1, har Datterselskab 2 A/S et særunderskud på 300.000 kr. Dette er opstået, 

da selskabet inden indtræden i sambeskatningen har haft underskud til fremførsel. Det har den be-

tydning, at det kun er selskabet selv, der må anvende underskuddet i en positiv skattepligtig ind-

komst, jf. SEL §31, stk. 2, 3.-10. pkt. 

 
Tabel 2 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

I tabel 2 har vi opgjort den skattepligtige indkomst for hvert selskab i koncernen for 2019. Koncernen 

har en samlet skattepligtig indkomst på -500.000 kr. Inden vi kan konkludere, at det er den endelige 

skattepligtige indkomst, skal vi påse om, der er underskud til fremførsel, som de overskudgivende 

selskaber kan anvende. 

Vi skal ved opgørelsen have underskudsrækkefølgen in mente, der som tidligere skrevet, står i SEL 

§31, stk. 2. 

Første punkt er særunderskud. ”Underskud i et selskab fra perioder inden sambeskatningen kan kun 

modregnes i overskud i det pågældende selskab.” 

Vi har oplyst i tabel 1, at Datterselskab 2 A/S har et særunderskud på 300.000 kr., og selskabet har 

et overskud for året. Det vil sige, at dette særunderskud skal som det første modregnes i selskabets 

overskud. Som det kan ses af tabel 2, anvender vi alt særunderskuddet, og den skattepligtige ind-

komst for Datterselskab 2 A/S ændres fra 550.000 kr. til 250.000 kr. Det resulterer også i den sam-

lede sambeskatningsindkomst ændres fra -500.000 kr. til -800.000 kr. 
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Egne underskud i koncern 

Punkt to fra rækkefølgen i SEL §31, stk. 2., beskrevet i området for over- og underskud, er egne 

underskud fra tidligere år i den aktuelle sambeskatning. Efter at selskaberne har anvendt eventuelle 

særunderskud i den positive skattepligtige indkomst, kan selskaberne anvende det underskud, som 

de selv har oparbejdet efter indtræden i sambeskatningen. 

Udklip af tabel 1 

 

På ovenstående udklip fra tabel 1, er der anvist i vores fiktive case-eksempel, at Moderselskab A/S 

og Datterselskab ApS har et eget underskud i koncernen på henholdsvis en hel og en halv million, 

fra tidligere år til fremførsel. 

Der kan således for Moderselskab A/S og Datterselskab ApS, anvendes et fremført bart underskud 

til den skattepligtige indkomst for indeværende regnskabsår, på ovenstående beløb. 

 
Tabel 3 
Kilde: Egen tilvirkning 
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På tabel 3 ovenfor, er inkorporeret den skattepligtige indkomst efter anvendt særunderskud, som 

fordelt tidligere, hvoraf det fremgår, at Moderselskab A/S har et skattepligtigt overskud på 

1.450.000 kr. Moderselskabet kan derfor anvende alt underskud fra tidligere år, hvorfor den skatte-

pligtige indkomst efter anvendt eget underskud vil være 450.000 kr. 

Datterselskab ApS har et skattepligtigt underskud på 2.500.000 kr., hvorfor der ikke anvendes un-

derskud fra tidligere år. Beløbet anvendes i fordeling af årets underskud i sambeskatningsindkom-

sten, og såfremt hele beløbet ikke anvendes, vil det resterende tilgå eget fremfør bare underskud 

for Datterselskab ApS. 

 

Fordeling af årets underskud 

Det tredje punkt i underskudsrækkefølgen er: ”Fordeling af årets underskud i sambeskatning. Ved 

negativ sambeskatningsindkomst fordeles underskuddet forholdsmæssigt mellem de underskudsgi-

vende selskaber og fremføres hos det pågældende selskab til modregning for efterfølgende ind-

komstår.” 

Tabel 4 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

I tabel 4 kan det ses, at Moderselskab A/S og Datterselskab 2 A/S har positiv indkomst efter anven-

delse af egne underskud. Desuden har Datterselskab ApS en negativ skattepligtigindkomst. Det vil 

sige, at det næste punkt i underskudsrækkefølgen vil gøre sig gældende. Underskuddet for Datter-

selskab ApS på 2.500.000 kr. skal forholdsmæssigt fordeles mellem selskaberne med overskud. Da 

Datterselskab ApS har et stort nok underskud til at dække de øvrige selskabers overskud på samlet 

700.000 kr., vil de øvrige selskabers indkomst være 0 kr. efter fordelingen af årets underskud i sam-

beskatningen. 
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Ud af det skattepligtige underskud på 2.500.000 kr. anvendes der 700.000 kr. til modregning. Den 

samlede sambeskatningsindkomst er dermed -1.800.000 kr. både før og efter fordelingen, hvilket i 

sig selv er en kontrol af fordelingen, da det omhandler den samlede sambeskatningsindkomst, og 

det er årets skattepligtige indkomst, der fordeles, hvorfor den samlede sambeskatningsindkomst 

skal være ens. Efter fordelingen er al overskud derfor anvendt, da den samlede sambeskatningsind-

komst er negativ. Da det kun er Datterselskab ApS, der har underskud, vil alt underskuddet derfor 

blive fremført for Datterselskab ApS. Da alle overskudsgivende selskabers overskud er anvendt i 

punkt 1-3 i underskudsrækkefølgen, vil punkt 4 ikke være aktuel, hvorfor denne ikke gennemgås. 

Punkt 4, vedrørende anvendelse af underskud fra tidligere indkomstår fra andre selskaber i koncer-

nen, vil blive aktuel i næste case og vil derfor blive gennemgået i praksis senere. 

 

Tabel 5 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Da vi har kunnet konkludere, at Moderselskab A/S og Datterselskabs 2 A/S har haft en positiv skat-

tepligtigindkomst, og Datterselskab ApS har haft et negativt, og indkomsten har været fordelt mel-

lem selskaberne, skal de overskudsgivende selskaber stadig betale skat af deres positive indkomst. 

Da selskaberne anvender underskud fra et selskab i koncernen, skal skatten i stedet betales til det 

pågældende selskab, vis underskud de har anvendt. 

I tabel 5 vises den fordeling af indkomsten, der har været for koncernen i 2019 og den tilhørende 

skatteværdi. Med en beskatning på 22 %, som niveauet er i 2019, er Moderselskab A/S’ indkomst 

på 450.000 kr. svarerende til en skatteværdi på 99.000 kr. Datterselskab 2 A/S’ indkomst på 250.000 

kr. er svarende til en skatteværdi på 55.000 kr. Anvendelsen af den negative indkomst på 700.000 

kr., der er anvendt hos Datterselskab ApS, er skatteværdien svarende til -154.000 kr. Som kontrol af 
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beregningen, kan det ses af tabel 5, at summerne heraf giver 0 kr. Skatteværdien hos Moderselskab 

A/S og Datterselskab 2 A/S skal derfor betales til Datterselskab ApS, som samlet er 154.000 kr. 

 

Opsummering på sambeskatningsindkomsten for 2019 

Vi har udarbejdet et eksempel med en koncern, hvori en sambeskatning forekommer. Eksemplet er 

med et moderselskab, som ejer to datterselskaber 100 %, således der ikke er tvivl om at koncern-

definitionen er opfyldt, jf. SEL §31C. 

Ifølge SEL § 31 skal koncernforbundne selskaber eller foreninger omfattet af SEL § 1, § 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. sambeskat-

tes i en national sambeskatning. Vi har lagt vægt på underskudsrækkefølgen som skal følges jf. SEL 

§ 31, stk. 2. 

Jf. tabel 2 har Moderselskab A/S og Datterselskab 2 A/S positiv skattepligtig indkomst, hvor Datter-

selskab ApS har negativ indkomst. I første omgang har Datterselskab 2 A/S underskud fra før sam-

beskatningen, også kaldet særunderskud, på 300.000 kr., som anvendes først i egen indkomst. Her-

efter anvender Moderselskab A/S egne underskud oparbejdet i sambeskatningen i tidligere år på 

1.000.000 kr. i sin egen indkomst. 

Da de to selskaber stadig har positiv indkomst, gælder det tredje punkt i underskudsrækkefølgen, 

hvor årets indkomst fordeles. Den negative indkomst i Datterselskab ApS er større end de to andre 

selskabers positive indkomst til sammen, hvorfor der i sidste ende er negativ indkomst for sambe-

skatningen. Dette resulterer i, at de to selskaber med positiv skattepligtig indkomst skal betale skat-

teværdien af deres indkomst til Datterselskab ApS, som har negativ indkomst. Sambeskatningsind-

komsten er derfor samlet det samme før fordelingen af årets indkomst som efter fordelingen. 
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I tabel 6 nedenfor har vi opgjort sambeskatningens koncernunderskud forløbet for indkomståret 

2019. Her ses særunderskud og egne underskud primo, hvad der er anvendt af tidligere års under-

skud til fremførsel, og efter fordelingen af årets indkomst er der opgjort et 0-resultat for Modersel-

skab A/S og Datterselskab 2 A/S, hvor et underskud for Datterselskab ApS på 1.800.000 kr. frem-

kommer og tillægges egne koncernunderskud ultimo, således Datterselskab ApS’ egne koncernun-

derskud til fremførsel stiger fra 500.000 kr. primo til 2.300.000 kr. ultimo: 

Tabel 6 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Udvidet case eksempel: Opgørelse af skattepligtig indkomst for 2020 

Udover reglerne om underskudsfordelingen, er der ligeledes regler, som bør overvejes i forbindelse 

med ind- og udtræden i en koncern. 

I ovenstående case var sambeskatningsindkomsten i vores koncern opgjort for 2019. For 2020 vil vi 

opstille et scenarie, hvor koncernen udvides i form af tilkøb på et søsterselskab med et underlig-

gende datterselskab. Herudover vil der i årets løb være udtræden i et eksisterende datterselskab i 

koncernen fra 2019. 

Scenariet opstilles for at belyse de regler, som er tilknyttet i forbindelse med ind- og udtræden i en 

koncern, samt reglerne for delindkomstperioder og underskudsbegrænsning. 

Det er vigtigt at understrege, at listen for reglerne ikke er udtømmende, men det er relevante ud-

pluk til at belyse områderne i vores case-eksempler. 

 

Indtræden af nye selskaber 

Selskaberne, som er markeret med rødt i nedenstående koncernstruktur, er tilkøbet af de nye sel-

skaber, som tilsammen udgør en subkoncern i vores eksisterende koncern. Selskaberne har ved op-

købstidspunktet ikke samme indkomstperioder. I vores eksempel har vores oprindelige koncern ind-

komstår som kalenderåret, altså 1/1 – 31/12. Inden indtræden i sambeskatningen har de to nye 

selskaber indkomstår fra 1/5 – 30/4. Overtagelsesdatoen har vi sat til den 1/8 2019.  
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Figur 12 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

De særlige regler herved vil blive præciseret længere nede i casen. Dernæst vil der være en afgang 

på et af de eksisterende koncernselskaber og afslutningsvist diskuteres fordel og ulemper ved en 

eventuel koncernforbindelse. 

 

Ved indtræden af nye selskaber, skal vi i første omgang være opmærksom på selskabernes ind-

komstperioder. Herefter vil vi i stil med sambeskatningsindkomsten for 2019 redegøre for under-

skudsfordelingen i 2020 med den nye koncernstruktur. Herved skal vi ligeledes være opmærksom 

på subkoncernen og deres underskud til fremførsel fra tidligere år, da de to koncerners – den nye 

og den gamle - ikke må anvende hinandens underskud fra tidligere år. 

 

Delindkomstperiode 

Som tidligere beskrevet skal alle selskaber i en sambeskatning have samme indkomstperiode, jf. SEL 

§10, stk. 5. Det er oftest moderselskabets eller administrationsselskabets indkomstperiode, som de 

øvrige selskaber tilpasser sig efter. I denne forbindelse vil moderselskabet fra 2019 fortsat være 

moderselskab og samtidig administrationsselskabet. De to nye selskaber skal herved ændre deres 

indkomstperiode, og oftest ændres deres regnskabsperiode også i takt med indkomstperioden, da 
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det vil være en større administrativ byrde at skulle have indkomstperiode og regnskabsperiode i to 

forskellige perioder. 

Ved ændring af indkomstperiode skal de to selskaber følge SEL §10, stk. 1 – 4 som alle andre selska-

ber. Et selskab kan kun omlægge et tidligere indkomstår, hvis selskabet har et begrundet forhold til 

omlægningen. I vores tilfælde skyldes omlægningen et koncerntilhørsforhold, hvorfor det kan lade 

sig gøre jf. SEL § 10, stk. 2, samt skal ansøgningen sendes inden udløb af indkomståret, der bliver 

omlagt. Dette kan lade sig gøre, hvis der er indgået aftale om overtagelse inden 30/4 2019 og an-

søgning herved sendes. 

Med forklaringen og eksemplet under afsnittet ”Ind- og udtræden af sambeskatning” under ”Om-

lægning af regnskabsår”, skal koncernen i casen således være opmærksomme på et indkomstår 

hverken dubleres eller springes over, jf. SEL §10, stk. 2. Da de indtrædende selskaber har indkomstår 

1/5 – 30/4, har de dermed et bagudforskudt indkomstår. 

For at overholde SEL §10, stk. 2, skal begge af de indtrædende selskaber have forlænget deres ind-

komstår for ikke at dublere et indkomstår. Det vil sige for de indtrædende selskaber, at indkomst-

året for 2019 skal omlægges og forlænges fra den 1/5 2018 til den 30/4 2019 til den 1/5 2018 til 

dagen før overtagelsesdatoen, som er den 1/8 2019, altså den 31/7 2019. Den nye indkomstperiode 

for indkomståret 2019 vil derfor hedde den 1/5 2018 til den 31/7 2019. Selskaberne vil stadig skulle 

selvangive normalt for indkomståret 2019, men de skal efterfølgende have regnskabsåret omlagt. 

Grunden til, at indkomståret for 2019 ikke blot kan være som normalt, er, at indkomståret 2019 vil 

blive dubleret, hvis der skulle laves en indkomstperiode for det nye indkomstår, som ville hedde den 

1/5 2019 til den 31/7 2019. 

Igen vil de indtrædende selskabers indkomstperiode blive forlænget fra overtagelsesdatoen, hvor 

de er en del af den nye sambeskatningskreds, den 1/8 2019, og indkomstperioden slutter den 31/12 

2020, hvor administrationsselskabets indkomstår for 2020 også slutter. Dette er netop for at undgå 

dublering af indkomståret 2019 for de indtrædende selskaber. Dette er også grunden til, at de ikke 

er inkluderet i det første eksempel ved indregning af indkomstperioden for 2019, fordi det først er 

de indtrædende selskabers indkomstår for 2020, hvor de er en del af den nye sambeskatningskreds. 

Indtrædelsen i sambeskatning illustreres nedenfor ved hjælp af en tidslinje: 
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Figur 13 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ovenforstående figur illustrerer de indtrædende selskabers indkomstperiode for henholdsvis 2019 

og 2020. Figuren illustrerer ovenforstående forklaringer ved indkomstperioder inden køb, hvordan 

indkomstperioden er efter købet og herved omlæggelsen af indkomståret for 2019 og forlængelsen 

af indkomståret 2020. Dette for at vise, hvordan de indtrædende selskabers indkomstperioder skal 

tilpasses for at ende med at få samme indkomstperiode som administrationsselskabet. 

 

Udtræden af selskab 

Vi har i vores eksempel valgt at lade Datterselskab 2 A/S udtræde af sambeskatningen den 30/6 

2020. Udtrædelsen sker ved opløsning af selskabet. Dette kan i den virkelige verden også fore-

komme i forbindelse med, der tilkøbes nye selskaber i en koncern, og/eller når et selskabs aktivitet 

er ved at dale, i forbindelse med selskabet har haft kontrakter med kunder, hvor kontrakten udløber 

og selskabet dermed ikke har mere aktivitet efterfølgende. I stedet for selskabet herved står tomt 

og får underskud, kan selskabet opløses ved en solvent frivillig likvidation.  

Når selskaber opløses herved, fortabes underskud til fremførsel fra tidligere år. Selskabets sidste 

leveperiode vil stadig blive indregnet i sambeskatningen. I tilfælde af selskabet havde underskud, 

kan dette anvendes for året, og indkomståret for 2020 kan færdiggøres på normal vis. 
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Hvis selskabet i stedet var blevet opkøbt, ville selskabet skulle opgøre en delindkomst pr. 30/6 2020, 

som skulle indregnes i denne sambeskatningskreds, og perioden fra 1/7 2020 skulle indregnes i sel-

skabets nye sambeskatningskreds. 

I vores tilfælde har det ikke betydning, da selskabet opløses ved frivillig likvidation og har ikke un-

derskud fra tidligere år, alt er anvendt i 2019. Hele selskabets indkomst for 2020, som slutter den 

30/6 2020 indregnes på normalvis i sambeskatningen, som opgøres i det efterfølgende. 

 

Subkoncern med underskud fra tidligere år 

Tabel 7 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

I ovenstående udklip er anvist underskudsfordelingen af egne underskud i henholdsvis før og efter 

indtræden i sambeskatningen. Selskaberne markeret med blåt udgør vores koncern i 2019, med 

vores beregnet ultimo egne underskud i sambeskatningen. De grønne markerede udgør underskud-

det i de tiltrædende selskaber, som nu udgør en subkoncern i vores koncernstruktur. 

Underskuddet er således det selskaberne hver især har oparbejdet efter indtræden i en sambeskat-

ning, og anvendes som punkt to i vores underskudsrækkefølge. 

Ved indtræden af nye selskaber, kan der kun anvende hinandens underskud, som er oparbejdet i en 

given koncern for det pågældende indkomstår. Der kan således for subkoncernen, i det ovenstående 

udklip, kun anvendes hinandens underskud i subkoncernen, da dette er oparbejdet i en anden 
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koncernstruktur sidste år. Tilsvarende er gældende for de selskaber, som var en del af koncernstruk-

turen før tilkøbet af Sister A/S og Kid A/S.  

Dette betyder at der ved tilgang af subkoncerner vil fremstå et mellemled mellem særunderskud og 

egne underskud opstået i en sambeskatning; Eftersom, at det underskud, som selskaberne har op-

arbejdet af egne underskud i en sambeskatningskreds nu kun kan anvendes i en subkoncern, vil 

dette tilgå et særunderskud for subkoncernen. I første omgang anvendes underskuddet som egne 

underskud under punkt 2 i vores underskudsrækkefølge.34 

Herudover anvendes underskuddet til sidst i underskudsrækkefølgen, som punkt 4, og præsenteres 

som underskud fra andre selskaber, hvorfor der henvises til dette punkt længere nede, for en nær-

mere redegørelse. 

 

Egne underskud i koncern 

Da ingen af selskaberne har særunderskud, anvendes første punkt i underskudsrækkefølgen ikke, 

hvorfor der hoppes direkte til punkt to i underskudsrækkefølgen. 

Tabel 8 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

For primo saldi i egne koncernunderskud gælder samme regler, som præsenteret i punktet ovenfor. 

De to farvemarkeringer anviser de to subkoncerner ved opkøbet og kan tilsvarende med ovenstå-

ende kun anvendes i de pågældende subkoncerner. Det underskud som oparbejdes de 

 
34 Skat.dk: C.D.3.1.4.3.2 Underskudsrækkefølgen 
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efterfølgende år, efter tilkøbet, vil kunne benyttes på tværs af selskaberne, så længe sambeskat-

ningskredsen ikke afbrydes. 

Som skrevet tidligere skal selskaberne i punkt to anvende deres egne tidligere års underskud til 

modregning i selskabernes egne positive indkomster. 

Moderselskab A/S har ingen underskud til fremførsel fra tidligere år, hvorfor selskabet fortsat har 

en indkomst på 3.000.000 kr. Dette gør sig også gældende for Datterselskab 2 A/S. 

Datterselskab ApS har underskud fra tidligere år og modregner dette i årets positive indkomst på 

500.000 kr., således indkomsten herefter er 0 kr. Kid A/S anvender også underskud, således deres 

indkomst er 0 kr. efter anvendelsen. 

Sister A/S har derimod en højere positiv indkomst end de har underskud til fremførsel. Selskabet 

anvender dermed alt deres underskud fra tidligere år. Selskabet får herved en indkomst efter mod-

regning af underskud på 3.000.000 kr. i stedet for 5.000.000 kr. 

Da koncernen har fået et større overskud, og ingen af selskaberne har underskud for indkomståret 

2020, vil tredje punkt i underskudsrækkefølgen også blive sprunget over, da det omhandler for-

holdsmæssig fordeling af årets over- og underskud imellem selskaberne i koncernen. Herved forde-

les årets skattepligtige indkomst mellem selskaberne.  

Hvis det ønskes forklaret, hvordan punkt tre og punkt et, da punkt et også blev sprunget over, be-

handles, kan det ses af første del af vores case, hvor vi beregner sambeskatningen for indkomståret 

2019. 

Vi springer derfor til fjerde punkt: ”Fordeling af underskud fra tidligere år.” Dette punkt beskrives 

nedenfor. 

 

Fordeling af underskud fra tidligere år 

Da koncernen har meget underskud fra tidligere år, og indkomståret for 2020 stadigvæk viser over-

skud efter punkt tre i underskudsrækkefølgen, hvor årets underskud normalt er anvendt imellem 

koncernen, vil vi nedenfor udarbejde opgørelse over denne fordeling. 
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Jf. SEL § 31, stk. 2 må underskud kun anvendes af de selskaber, som har været i sambeskatningskreds 

på det pågældende tidspunkt for, hvornår underskuddet blev oparbejdet uden, de pågældende sel-

skaber har været afbrudt af sambeskatningskredsen. 

Da vi har et eksempel med to selskaber, der for indkomståret 2020 er indtrådt i sambeskatningen, 

er der opstået en subkoncern, hvilket vil sige disse to selskaber kun kan anvende hinandens under-

skud og ikke anvende de andres underskud fra tidligere år og omvendt for de andre tre selskaber. 

Sister A/S og Kid A/S kan kun anvende hinandens underskud så længe, at de ikke har været afbrudt 

i en sambeskatningskreds. Da de to selskaber, på trods af de skifter sambeskatningskreds, har været 

sambeskattet uden afbrydelser, kan de i vores case godt anvende hinandens underskud fra tidligere 

år. 

I nedenstående opgørelse kan det herved ses, at Sister A/S har 3.000.000 kr. i positiv indkomst. Kid 

A/S har som vist i tabel 8 underskud til fremførsel på 15.000.000 kr., hvor Kid A/S selv anvender 

3.500.000 kr. til modregning i årets positive indkomst. Kid A/S har herved 11.500.000 kr. tilbage af 

underskud til fremførsel. Sister A/S kan herved anvende underskuddet, således selskabets indkomst 

bliver 0 kr. Dette er vist forneden, hvor Kid A/S herefter har underskud til fremførsel på 8.500.000 

kr. 

Sister A/S undgår at skulle betale skatteværdien af den positive indkomst til skat. Selskabet skal i 

stedet betale skatteværdien på 660.000 kr. (22 % af 3.000.000 kr.) til Kid A/S for at anvende dette 

selskabs underskud fra tidligere år. 

 

Tabel 9 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Da underskud skal anvendes med en forholdsmæssig fordeling blandt de overskudsgivende selska-

ber, kan Datterselskab ApS’ underskud ikke direkte blive modregnet i Moderselskab A/S, da det el-

lers er den letteste metode. Dette kan ikke lade sig gøre, da det kan ses af tabel 9, at Datterselskab 

2 A/S også har overskud. Eftersom disse tre selskaber har været i sambeskatningskreds, da Datter-

selskab ApS’ oparbejdede underskuddet, skal underskuddet fordeles forholdsmæssig blandt de 

overskudsgivende selskaber. 

Den forholdsmæssige fordeling beregnes ved at summere sambeskatningens samlede overskud. Da 

det kun er Moderselskab A/S, Datterselskab ApS og Datterselskab 2 A/S, der kan anvende hinandens 

underskud fra tidligere år, grundet de to øvrige selskaber danner en subkoncernen, vil overskuddet 

være 3.100.000 kr. Andelen af Moderselskab A/S’ overskud ud af det samlede overskud er dermed 

96,77 % (3.000.000/3.100.000). Datterselskab 2 A/S’ andel udgør dermed 3,23 %. 

Dette gøres, da indkomsten, efter anvendelse af punkt tre, stadigvæk er positiv og endda mere po-

sitiv end, der er af underskud fra tidligere år til anvendelse. Da Datterselskab ApS anvendte 500.000 

kr. i forbindelse med punkt to, er der 1.800.000 kr. tilbage af underskud til fremførsel. De 1.800.000 

kr. skal dermed fordeles forholdsmæssigt til de overskudsgivende selskaber. Efter udregning af sel-

skabernes forholdsmæssige overskud, kan moderselskab A/S dermed anvende 1.741.935 kr. (96,77 

% af 1.800.000).35 Datterselskab 2 A/S kan anvende resten på 58.065 kr. (3,23 % af 1.800.000 kr.).36 

 

Fordeling af skatten 

I de ovenstående afsnit har vi opgjort sambeskatningen, hvor selskaberne i koncernen anvender 

hinandens underskud til fremførsel, for at få en lavere skattepligtig indkomst og den samlede kon-

cern skal betale mindre til SKAT. Dette er dog ikke ensbetydende med, at selskaberne slipper for at 

skulle betale deres andel af skatten. Som nævnt tidligere skal selskaberne overføre skatteværdien 

af det anvendte underskud til det respektive selskab, hvor underskuddet er anvendt fra. Dette har 

 
35 Der kan forekomme afvigelser grundet afrunding af procentsatserne 
36 Der kan forekomme afvigelser grundet afrunding af procentsatserne 
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dog kun betydning i underskudsrækkefølgens punkt tre og fire, da det er i disse steps, hvor der 

anvendes andres underskud end selskabernes eget underskud. 

Tabel 10 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ud fra opgørelse af sambeskatningen kan det ses af ovenstående, at koncernen samlet skal betale 

286.000 kr. i skat.  

Som tidligere nævnt, vil der dog være interne overførsler mellem selskaberne i koncernen. Ovenfor 

kan det nemlig ses, at Kid A/S har en minusskat. Dette betyder, at et andet/andre selskab(er) har 

anvendt selskabets underskud. Her beregnede vi under afsnittet: ”Fordeling af underskud fra tidli-

gere år”, at Sister A/S anvender underskud fra tidligere år fra Kid A/S. Dette er så meget underskud, 

som der nu kan anvendes, da det er svarende til den positive indkomst, som Sister A/S har for ind-

komståret 2020. Den samlede skat for Sister A/S er derfor den samme som skatten, der skal fordeles 

for selskabet. Altså skal Sister A/S som tidligere nævnt betale skatteværdien af det anvendte under-

skud til Kid A/S. Beløbet der skal overføres er dermed 660.000 kr. (22 % af 3.000.000 kr.). 

Hos de tre øvrige selskaber beregnede vi en forholdsmæssig fordeling af, hvad der kunne anvendes 

af underskud for de overskudsgivende selskaber. Den minusskat, som Datterselskab ApS har for ind-

komståret 2020, er dermed svarende til summen af den skat, der fordeles for Moderselskab A/S og 

Datterselskab 2 A/S. De to selskaber har efter al anvendelse af underskud stadigvæk en positiv ind-

komst. Dette er vist under kolonnen ”Egen skat”. Dette er skatten, der skal betales til SKAT. Dermed 

har Moderselskab A/S og Datterselskab 2 A/S en større skat, der skal betales og er svarende til skat-

teværdien af den positive indkomst, der er opgjort efter punkt to, anvendelse af egne underskud. 
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Eksempelvis har Datterselskab 2 A/S en positiv indkomst efter punkt to i underskudsrækkefølgen på 

100.000 kr., og skatten heraf er de 22.000 kr., som er skrevet i kolonnen: ”Samlet skat”. Denne 

fordeles mellem den skat, der skal betales til Datterselskab ApS på 12.774 kr. for anvendelse af un-

derskud, og hvad der går til SKAT på 9.226 kr. 

Beregningen på Moderselskab A/S har samme princip, hvor den samlede skat på 660.000 kr. forde-

les, som vist i tabellen ovenfor. 

 

Opgørelse af koncernunderskud primo, anvendt og ultimo for 2020 

Nedenfor har vi opgjort for koncernen, at der primo var samlede underskud fra tidligere på 

19.300.000 kr. Ud fra de tidligere tabeller har vi opgjort, hvor meget underskud der er anvendt fra 

tidligere år til modregning af den positive indkomst for koncernen i 2020. Det er opgjort for hvert 

step i underskudsrækkefølgen. 

Samlet set kan det ses, der er anvendt 10.800.000 kr. Herved har både Datterselskab ApS og Sister 

A/S anvendt alt underskud. Heraf er noget anvendt af dem selv, og andet er anvendt af koncernens 

øvrige selskaber. De har derfor ikke noget underskud til fremførsel fra tidligere år ultimo i indkomst-

året 2020.  

Kid A/S anvender i fællesskab med Sister A/S 6.500.000 kr. ud af et primo underskud til fremførsel 

på 15.000.000 kr., og Kid A/S har derfor 8.500.000 kr. tilbage, der kan modregnes i senere års posi-

tive indkomster. Det er kun de to selskaber, der anvender underskuddet, da de udgør en subkoncern 

i sambeskatningen og er derfor de eneste, der må anvende dette underskud. 

Tabel 11 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Da koncernen anvender et højre beløb af underskud til modregning af positive indkomster, er der 

andre regler, der træder i kraft. SEL § 12, stk. 2 er en værnsregel og forhindrer, at der anvendes for 

meget underskud til modregning i positive indkomster. Vi skal derfor lave en ny opgørelse, hvor 

koncernen begrænses i anvendelse af underskuddet. Det vil vi komme nærmere ind på i det efter-

følgende afsnit. 

 

Opsummering på sambeskatningsindkomsten for 2020 

I vores udvidede case-eksempel er der indtrådt to nye selskaber i samme sambeskatning fra vores 

tidligere case-eksempel. Herudover opløses et af de gamle selskaber, således der sker udtræden af 

sambeskatningen for dette selskab. 

I dette eksempel har vi lagt vægt på indtrædelse af en subkoncern, hvor vi skal være opmærksom 

på indkomstperiode og i stor stil underskud fra tidligere år. 

Subkoncernen har afsluttet deres indkomstår for 2019 den 30/4 2019 og overtagelsen sker den 1/8 

2019. Jf. SEL § 10, stk. 2. må indkomstår hverken springes over eller dubleres. Hvis subkoncernen 

laver en delindkomstperiode frem til 31/7 2019 inden overtagelsen, vil indkomståret dubleres. Li-

geledes under SEL § 10, stk. 2. kan et selskab omlægge et tidligere indkomstår ved anmodning og 

med begrundet forhold. Da det er et koncerntilhørsforhold, kan subkoncernen omlægge indkomst-

året for 2019, således det forlænges til 31/7 2019. Subkoncernen indkomstår 2020 vil derfor gå fra 

1/8 2019 til 31/12 2020, som er med i opgørelsen af sambeskatningen. 

Det er Datterselskab 2 A/S, som opløses. Indkomsten for dette selskab opgøres på normal vis, og da 

selskabet ikke har underskud fra tidligere år, er der ikke underskud der fortabes. Det ville fortabes, 

hvis selskabet havde mere underskud efter opgørelsen af indkomståret 2020. 

Da der ikke er nogen af selskaberne der har særunderskud, og ingen af selskaberne har underskud 

for året, har det kun være punkt to og fire i underskudsrækkefølgen, der har været gennemgået. 

Koncernen har en skattepligtig indkomst på 12,1 mio. kr. Ved anvendelse af egne underskud i punkt 

to i underskudsrækkefølgen, anvender koncernen samlet 6 mio. kr. til modregning. Ved opgørelse 

af anvendelse af underskud fra tidligere fra andre selskaber, altså punkt fire, bliver koncernen opdelt 
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i forhold til subkoncernen, som er bestående af Sister A/S og Kid A/S. Heraf anvender Sister en andel 

af Kid A/S underskud fra tidligere år, således indkomsten er 0 kr. for Sister A/S. 

Da det kun er Datterselskab ApS, der har underskud tilbage fra tidligere år i den anden del af kon-

cernen, bliver dette underskud forholdsmæssigt fordelt mellem Moderselskab A/S og Datterselskab 

2 A/S, da der er større overskud for året end underskud fra tidligere år imellem de tre selskaber. 

Skatteværdien af det underskud, der er blevet anvendt af andre selskaber, altså under punkt fire, 

skal af de anvendende selskaber betales til de respektive selskaber, hvor underskuddet er anvendt 

fra. 

Herved er al underskuddet fra både Datterselskab ApS og Sister A/S blevet anvendt, og ultimo er 

det dermed kun Kid A/S, der har underskud fra tidligere år tilbage til modregning i fremtidige års 

positive indkomster. 

Samlet bliver der under punkt fire anvendt 4,8 mio. kr. af tidligere års underskud til modregning. 

Der er herved modregnet 10,8 mio. kr. for hele indkomståret 2020. Dette bliver af de nugældende 

regler underskudsbegrænset, hvorfor en ny opgørelse skal udarbejdes. Dette vil vi gøre i det efter-

følgende afsnit. 
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Underskudsbegrænsning i sambeskatningen for 202037 

Indledningsvist i opgaven blev der præsenteret en række lovændringer, som har ændret begrebet 

og brugen af sambeskatning radikalt. Heriblandt loven nr. 591 af 18. juni 2012 om underskudsbe-

grænsning på sambeskatningsniveau og solidarisk hæftelse i sambeskatningen. 

I 2005 fæstede regeringen lovændringen om, at selskaber med dansk skattepligt i en koncern skulle 

national sambeskattes, men hvor det samtidig var muligt for selskaberne at benytte hinandens op-

arbejdede underskud. 

En ændring regeringen senere hen har ønsket at manipulere for at øge provenuet på selskabsskat-

ter. Lovændringen i 2012 påførte sambeskattede selskaber en underskudsbegrænsning i sambe-

skatningsindkomsten, med SEL § 12, stk. 2: 

SEL § 12. Hvis den skattepligtige indkomst udviser underskud, kan dette underskud fradrages ved 

opgørelsen af den skattepligtige indkomst for de følgende indkomstår efter reglerne i stk. 2 og 3. 

Stk. 2. Underskud fra tidligere indkomstår kan fradrages fuldt ud i den del af årets skattepligtige 

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

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

beløbet. Grundbeløbet i 1. pkt. reguleres efter personskattelovens § 20.38 

I dette afsnit vil vi beregne underskudsbegrænsningen i vores fiktive koncernstruktur på baggrund 

af den ovennævnte paragraf, for at kontrollere, hvor meget vores fiktive koncern er underskudsbe-

grænset i vores opgørelse af den skattepligtige indkomst. 

Jf. SEL § 12, stk. 2, ovenfor, kan der i sambeskatningsindkomsten fradrages underskuddet fra tidli-

gere år med et grundbeløb på 7,5 mio. kr. i 2010. 

Denne er, som det fremgår af nedenstående udklip fra SKAT, 8.572.500 kr. i 2020: 

 
37 Skat.dk: C.D.3.1.4.3.6 Underskudsbegrænsning i sambeskatning 
38 Selskabsskatteloven (retsinformation.dk) 
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Figur 14 
Kilde: https://www.pwc.dk/da/services/skat/satser-beloebsgraenser/erhverv/underskudsfremfoersel.html 

 

Koncernen kan herefter anvende et underskud svarende til 60 % af den del af den skattepligtige 

indkomst, som overstiger det ovennævnte grundbeløb. 

Sambeskatningsindkomsten i koncernen er i 2020 beregnet til 12,1 mio. kr., samt oparbejdet et un-

derskud på 10,8 mio. kr., som kan anvendes i sambeskatningen. 

Koncernen kan derfor få fradrag for 8.572.500 kr. (grundbeløbet i 2020) af det oparbejdet under-

skud på 10,8 mio. kr., hvorefter sambeskatningsindkomsten beregnes til 12.100.000 - 8.572.500 = 

3.527.500 kr. Som præsenteret nedenfor. Herefter anvendes 60 % af den skattepligtige indkomst, 

som overstiger grundbeløbet, svarende til 3.527.500 * 60 % = 2.116.500 kr., som præsenteret ne-

denfor: 

 

Tabel 12 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Koncernen har derfor et fremførselsberettiget underskud til anvendelse, på 8.572.500 + 2.116.500 

= 10.689.000 kr. I sambeskatningsindkomsten for 2020, ud af det oparbejdet underskud til fremfør-

sel på 10,8 mio. kr. - en underskudbegrænsning på 111.000 kr. 

Koncernen kan derfor ikke anvende det fulde underskud på 10,8 mio. kr., hvorfor der beregnes en 

forholdsmæssig fordeling mellem det fremførselsberettiget underskud og det oparbejdet under-

skud, som herefter fordeles forholdsmæssigt mellem de sambeskattede selskabers berettiget un-

derskud i opgørelsen af den skattepligtige sambeskatningsindkomst, jf. SEL § 31, stk. 3.: 

SEL § 31, stk. 3. § 12, stk. 2, gælder samlet for de sambeskattede selskaber. § 12, stk. 2, anvendes 

kun, hvis summen af de sambeskattede selskabers indkomst i indkomståret er positiv. Den samlede 

begrænsning efter § 12, stk. 2, fordeles forholdsmæssigt mellem de sambeskattede selskabers frem-

førselsberettigede underskud, jf. stk. 2, 3., 5. og 7. pkt., således at modregning af hvert underskud 

kun kan ske med den andel af underskuddet, der svarer til forholdet mellem den del af de samlede 

underskud, der efter § 12, stk. 2, kan fradrages i indkomståret, og de samlede underskud, der ville 

kunne fradrages i indkomståret, hvis § 12, stk. 2, ikke fandt anvendelse.” 

Den forholdsmæssige fordeling er beregnet til 10.689.000 / 10.800.000 = 0,9897, som benyttes til 

den forholdsmæssige fordeling i vores opgørelse af den skattepligtige sambeskatningsindkomst, på 

baggrund af den tidligere benævnt underskudsrækkefølge. 

 

Anvendelse af underskud begrænses 

Nedenstående tabel er et udklip fra vores fiktive koncernstruktur efter tilgang af subkoncern i case 

2. 

I denne case blev der anvendt et fremført bart underskud på 6 mio. kr. I opgørelsen af sambeskat-

ningsindkomsten. 

Selskaberne har som bekendt ikke et særunderskud fra tidligere år: 
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 Tabel 13 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

I ovenstående opgørelse blev præsenteret en sambeskatningsindkomst efter anvendt egne under-

skud på 6,1 mio. kr., hvoraf Datterselskab ApS og Kid A/S havde en skattepligtig indkomst på 0 kr. i 

sambeskatningsindkomsten. 

Da koncernen er underskudsbegrænset, fordeles den beregnede andel af det fremførselsberettiget 

underskud forholdsmæssigt mellem selskaberne: 

Tabel 14 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det beregnede fremførselsberettiget underskud på 0,989722 af det tidligere anvendte underskud, 

medfører, at selskaberne Datterselskab ApS og Kid A/S som havde en skattepligtig indkomst på 0 

kr., nu har en positiv skattepligtig indkomst på henholdsvis 5.139 og 35.972 kr. 
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Den samlede sambeskatningsindkomst efter anvendt egne underskud vil derfor, som følge af un-

derskudsbegrænsningen, stige i forhold til sambeskatningsindkomsten opgjort i case 2 til 6.161.667 

mod 6.100.000 kr. 

Differencen på det anvendte underskud i de to case-eksempler, på 6.000.000 - 5.938.333 = 61.667, 

kan dog anvendes i en positiv skattepligtig indkomst i de efterfølgende regnskabsår. 

Der er som bekendt ikke selskaber med negativ skattepligtig indkomst, og derfor ikke underskud til 

fordeling i sambeskatningsindkomsten. 

Tabel 15 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Tilsvarende med anvendelse af egne underskud i sambeskatningen, skal fordelingen af koncernun-

derskuddet fra tidligere år forholdsmæssigt fordeles på baggrund af det fremførselsberettigede un-

derskud på 0,9897. 

Den forholdsmæssige fordeling af det fremførselsberettiget underskud, beregnes på baggrund af 

fordelingen af koncernunderskuddet i case 2, som præsenteret nedenfor. 
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Tabel 16 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

I case 2 kunne Sister A/S anvende underskuddet i Kid A/S, svarende til den beregnede skattepligtige 

indkomst i Sister A/S på 3 mio. Kr. 

Efter underskudsbegrænsningen er fordelingen mellem subkoncernen Sister A/S og Kid A/S opgjort 

til 3 mio. * 0,989722 = 2.969.167 kr. 

Den samlede skattepligtige sambeskatningsindkomst er efter fordeling af subkoncernunderskud op-

gjort til 1.411.000 kr., mod 1.300.000 i case 2, svarende til den del som koncernen er underskuds-

begrænset, som beregnet i tabel 12 = 111.000 kr. Hvilket udløser en større sambeskatningsindkomst 

til beskatning, og et større underskud til fremførsel end i case 2. 

Virkningen af reglerne om underskudsbegrænsningen skal derfor sikre, som beskrevet tidligere, et 

øget provenu på selskabsskatterne, hvilket i dette case-eksempel er en skatteindtægt på 111.000 * 

22 % = 24.420 kr., for dette indkomstår. 

Dog kan man argumentere for effekten af denne lovændring i netop dette case-eksempel, hvor 

samtlige af selskaberne har positivt skattepligtig indkomst. Den del af det anvendte underskud som 

er underskudsbegrænset, vil blot kunne anvendes i sambeskatningsindkomsten i de efterfølgende 

indkomstår, hvorfor provenuet mere eller mindre på sigt vil udvande. 

Skattebetalingerne vil derfor på sigt udgøre det samme beløb, og lovændringen har derfor ikke gjort 

andet end at påføre koncernerne en større arbejdsbyrde, i form af mere administrativt arbejde, som 

skal finansieres, og en mere kompliceret måde at opgøre den skattepligtige indkomst. 
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Ændring i den betalbare skat 

Efter fordeling af underskuddet og opgørelse af sambeskatningsbidraget, fordeles skatten mellem 

selskaberne. Det er som bekendt administrationsselskabet der står for afregningen af den samlede 

betaling over for SKAT. Fordelingen vil herefter være interne overførsler til de pågældende selskaber 

i koncernforbindelsen. 

Nedenfor er præsenteret opgørelsen af selskabsskatterne i case 2. 

 

Tabel 17 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

I case eksemplet kunne Datterselskab ApS, Sister A/S og Kid A/S avende henholdsvis egne eller sub-

koncernens underskud, således at den skattepligtige indkomst for disse selskaber var 0 kr., og derfor 

ingen beskatning. 

Som præsenteret i underskudsfordelingen har disse selskaber efter underskudsbegrænsningen, en 

positiv skattepligtig indkomst og derfor pålagt en selskabsskat til betaling: 
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Tabel 18 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Selskabsskatten på koncernniveau er som beskrevet tidligere, steget med skatten af det beløb, som 

ikke kunne anvendes som følge af underskudsbegrænsningen, 111.000 * 22 % = 24.420 kr. 

Den samlede skat betales af administrationsselskabet til SKAT og fordeles internt i koncernen i form 

af sambeskatningsbidrag. 

 

Ændring underskud til fremførsel efter underskudsbegrænsning 

Underskud til fremførsel er som beskrevet steget i forhold til case 2, som følge af underskudsbe-

grænsningen, og som præsenteret i tabellen nedenfor, har Datterselskab ApS og Sister A/S ultimo 

et underskud til fremførsel, som de ikke havde i case 2, hvor alt underskud for året var anvendt. 

Tabel 19 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Underskud til fremførsel er ultimo steget med 111.000 kr., som ikke kunne anvendes jf. Tabel 12. 

Underskuddet er ultimo 8.611.000 kr. Til fremførsel, som kan anvendes i en positiv skattepligtig 

indkomst i de efterfølgende indkomstår - med forbehold for reglerne i underskudsrækkefølgen. 

Størstedelen af underskuddet er oparbejdet af Kid A/S og kan derfor kun anvendes i subkoncernen 

markeret med grønt. 

 

Opsummering af opgørelse på underskudsbegrænsning i sambeskatningen for 2020 

Lovændringen med loven nr. 591 af 18. juni 2012, om underskudsbegrænsning på sambeskatnings-

niveau og solidarisk hæftelse i sambeskatningen, påførte selskaber i en sambeskatningskreds en 

underskudsbegrænsning på sambeskatningsniveau. En lovændring som gjorde koncernindkomsten 

fradragsberettiget på et fast grundbeløb, afhængig af indkomståret (8.572.500 i 2020), og herefter 

et fremførselsberettiget underskud på 60 % af den indkomst, som overstiger efter anvendelse af 

underskuddet, svarende til grundbeløbet det pågældende indkomstår. En lovændring der blev ind-

ført for at øge provenuet af skattebetalinger. 

Konsekvensen af denne lovændring udløser en øget skattepligtig indkomst i vores opgørelse af sam-

beskatningsindkomsten efter anvendelse af underskud, og dermed også en øget skattebetaling for 

indkomståret 2020. Underskudsbegrænsningen resulterede, at 111.000 kr. ikke kunne anvendes, 

som følge af reglerne for fremførselsberettiget underskud jf. SEL § 12, stk. 2, i forhold til underskud-

det i case eksempel 2 uden underskudsbegrænsning. En ændring som udløser en øget skattebetaling 

på 24.420 kr. 

Samtlige af selskaberne har dog en positiv skattepligtig indkomst, og den del af underskuddet som 

i indkomståret ikke kunne anvendes qua underskudsbegrænsningen, vil blot kunne anvendes i de 

efterfølgende indkomstår, hvorfor provenuet mere eller mindre på sigt vil udvande. 

Skattebetalingerne vil derfor på sigt udgøre det samme beløb, og lovændringen har derfor ikke gjort 

andet end at påføre koncernerne en større arbejdsbyrde, i form af mere administrativt arbejde, og 

en mere kompliceret måde at opgøre den skattepligtige indkomst. Altså et resultat af lovændringen 

på uændret skattebetalinger, men en øget arbejdsbyrde og dermed flere omkostninger for et udført 

arbejde, som skal finansieres.  



 Tvungen national sambeskatning 

Side 68 af 76 

 

Fordele og ulemper ved sambeskatning 

Lovgivningsmæssigt er den tvungne nationale sambeskatning udarbejdet ud fra neutralitetsprincip-

pet.39 

Det vil sige, at der ikke er nogen selskaber, som hverken skal drage nytte af eller have ulemper ved 

at være i en sambeskatning fremfor at være et enkelt stående selskab. Skatteforholdene skal være 

de samme, om koncernen er opdelt i mange selskaber, eller der er få selskaber, hvor aktiviteterne 

er samlet under ét selskab i stedet for eksempelvis fem forskellige selskaber. Ud fra den samlede 

koncern er det derfor meningen, der ikke skal være fordele eller ulemper. Da der tidligere har været 

mulighed for at udnytte udenlandsk underskud i dansk sambeskatning, har territorialprincippet for-

hindret denne udnyttelse. Da vi har afgrænset os fra den internationale sambeskatning, vil vi ikke 

komme ind på eller uddybe globalpuljeprincippet.  

Når det er sagt kan et (moder)selskab, ved køb af ejerandele i et selskab, alligevel godt forhandle 

for at få majoriteten af ejerandelene eller forhandle for det omvendte, således det opkøbte selskab 

ikke indtræder i sambeskatningen. Der vil dog i de langt fleste tilfælde være andre drivkræfter for 

at få majoriteten af ejerandelene.  

Det kan i ovenstående situation godt være en fordel at få medtaget selskabet i sambeskatningen og 

dermed skaffe majoriteten af ejerandelene. På trods af ovenstående neutralitetsprincip omkring 

der ingen fordele og ulemper skal være, kan det stadig være en fordel at indgå i en sambeskatning.  

Dette begrundes med, at både overskud og underskud kan udnyttes imellem selskaberne i koncer-

nen. Hvis et af selskaberne i koncernen eksempelvis har underskud, og et andet har overskud, skal 

selskabet med underskud ikke vente med at kunne anvende underskuddet. Likviditeten vil blandt 

andet forbedres hurtigere, i stedet for selskabet skal vente, indtil et overskud bliver realiseret for at 

kunne udnytte underskuddet. Selskabet med overskud kan dermed anvende det andet selskabs un-

derskud. Selskabet med overskud skal i stedet for at betale skatteværdien af overskuddet til skat 

betale skatteværdien til selskabet med underskud, såfremt underskuddet er lige så stort som 

 
39 Folketinget lovforslag 2005 (ft.dk) 
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overskuddet. Herved forbliver likviditeten i koncernen, og selskabet med underskud kan have bedre 

chancer for at overleve, når de får tilført ”gratis” likviditet hurtigere. 

Det har ikke en større betydning for alle selskaber, men det kan for nogle selskaber være den likvi-

ditet, der er nødvendig for at sikre selskabernes fremtidige drift. 

Omvendt kan der være en ulempe i at være sambeskattet, hvis koncernen har meget underskud til 

fremførsel fra tidligere år, og koncernen får et større overskud. Herved kan de blive begrænset af 

anvendelse af underskuddet, hvis overskuddet er for stort. Hvis der er flere selskaber, der bidrager 

til det høje overskud, kunne det have været en fordel for et af de overskudsgivende selskaber ikke 

at være en del af sambeskatningen, hvis det pågældende selskabet samtidig har underskud fra tid-

ligere år. Hvis selskabet er et skattesubjekt for sig selv, vil det kun være selskabets egen indkomst, 

der ville blive begrænset. Dermed vil det samlet set for alle selskaberne være en mindre del, der 

bliver begrænset, hvis selskabet ikke er en del af koncernen. 

Med de mange lovændringer der bliver etableret, kommer der også flere administrative byrder for 

selskaberne. Blandt andet underskudsbegrænsningen, da der bliver opgjort to opgørelser for at be-

regne, hvor meget hvert enkelt underskud begrænses i de pågældende led i underskudsrækkeføl-

gen. 

Den solidariske hæftelse over for SKAT kan være en ulempe, da det kan være, at der er et selskab i 

koncernen, som ikke kan betale forpligtelserne til SKAT. De andre selskaber i koncernen er herved 

bundet til at bidrage til at betale en andel til SKAT. 

Som beskrevet er den tvungne nationale sambeskatning udarbejdet ud fra neutralitetsprincippet. 

Det er derfor de mange lovændringer etableres, således selskaber ikke drager skattemæssige for-

dele ved at indgå i en koncern. 
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Konklusion 

Koncern 

Selskaber og foreninger mv., som er omfattet af 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, eller kulbrinteskattelovens § 21, stk. 4 skal national sambeskattes, når de indgår i 

en koncern, jf. SEL § 31. Enheder, der ikke er omfattet heraf kan være fonde, investeringsforeninger 

og udenlandske selskaber. Disse følger ligeledes en anden lovgivning. Trods dette danner de nævnte 

enheder stadig en tvungen national sambeskatning, hvis de ejer flere danske selskaber med bestem-

mende indflydelse, både når de ejes direkte og indirekte. En koncern kan dermed dannes på mange 

forskellige måder. Dog vil en personaktionær ikke kunne danne en koncern, selvom personen ejer 

flere selskaber med bestemmende indflydelse. Selskaberne bliver beskattet hver for sig.  

Når en koncern kan konstateres, skal alle selskaber indgå i en sambeskatning og opgøre den samlede 

skattepligtige indkomst til SKAT. 

Der er tale om en koncern, når der er tale om et moderselskab og et datterselskab. Der er tale om 

et moderselskab, når selskabet har bestemmende indflydelse over et andet selskab. Selskaber kan 

kun have ét moderselskab. 

Er der ingen, der har den bestemmende indflydelse, er der således ikke noget moderselskab. Er der 

flere led, således et moderselskab ejer et selskab, som også ejer et selskab, vil moderselskabet være 

det ultimative moderselskab til selskabet nederst i koncernen. Det ultimative moderselskab vil altid 

være det øverste selskab, der er i koncernen og er derfor ikke selv et datterselskab. 

 

Administrationsselskab og hæftelse 

Det vil også være dette selskab, der er administrationsselskab. Det er administrationsselskabet, der 

står for alt kommunikation til SKAT.  

Alle ændringer og indberetninger til SKAT foretages af administrationsselskabet. Selskaberne i en 

koncernforbindelse skal hvert år indberette selvangivelse til SKAT, men det er administrationssel-

skabet, der står for opgørelse og indberetning af den samlede sambeskatningsindkomst i koncernen 

for året. 
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Herudover skal administrationsselskabet afregne selskabsskatten, aconto-skatter, tillæg og renter 

til SKAT, hvorefter fordelingen af sambeskatningsbidraget foretages internt af administrationssel-

skabet. 

Administrationsselskabet hæfter sig solidarisk i koncernforbindelsen, og ved eventuelt valg af nyt 

administrationsselskab, overtager det nye selskab alle forpligtelser, herunder også tidligere indbe-

rettede selskabsskatter fra før indtræden. 

 

Underskudsrækkefølge 

Ved opgørelse af sambeskatningsindkomsten skal man være opmærksom på, hvis der er underskud 

i året eller fra tidligere år, der kan fremføres. Sambeskatningsindkomsten skal udarbejdes efter un-

derskudsrækkefølgen således: 

1. Særunderskud. Underskud i et selskab fra perioder inden sambeskatningen kan kun mod-

regnes i overskud i det pågældende selskab. 

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

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

les underskuddet forholdsmæssigt mellem de underskudsgivende selskaber og fremføres 

hos det pågældende selskab til modregning for efterfølgende indkomstår. 

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

beskatning). 

De ældste underskud fra tidligere år skal anvendes først. 

 

Ind- og udtræden  

Ved et selskabs indtræden i en ny sambeskatning, skal selskabet, som hovedregel, omlægge ind-

komståret, således indkomståret passer med administrationsselskabets, jf. SEL § 10, stk. 3-5, da en 

sambeskatningskreds skal have samme indkomstperiode. Jf. SEL § 10, stk. 5. kan det ved anmodning 

lade sig gøre, at det er administrationsselskabet, der omlægger indkomståret til det nye selskabs, 

hvis årsagen er velbegrundet og ikke har skattemæssige fordele. 
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Der sker udtræden i sambeskatningen, hvis selskabet kommer under konkurs. Det er gældende fra 

og med det indkomstår, hvor konkursdekretet bliver afsagt. Ved denne situation er det kurator, der 

får den bestemmende indflydelse, og koncernforbindelsen bliver dermed afbrudt. Hvis selskabet 

har underskud til fremførsel, går dette tabt for sambeskatningen. 

Et selskab, der bliver opkøbt og skifter sambeskatningskreds, skal opgøre en delindkomstperiode, 

hvor indkomsten før overtagelse medregnes i den gamle sambeskatning, og indkomsten efter over-

tagelsen skal medregnes i den nye sambeskatning. Tidligere års underskud for selskabet kan heref-

ter kun anvendes af selskabet selv. Det bliver altså et særunderskud. Hvis et andet selskab fra den 

gamle sambeskatning på samme tid skifter til samme sambeskatningskreds som det første selskab, 

vil de to selskaber fortsat kunne anvende hinandens underskud fra tidligere år, så længe deres sam-

beskatning ikke afbrydes.  

 

Underskudsbegrænsning 

Lovændringen med loven nr. 591 af 18. juni 2012, påførte selskaber i en sambeskatningskreds en 

underskudsbegrænsning på sambeskatningsniveau. En lovændring som gør, at koncernindkomsten 

bliver fradragsberettiget på et fast grundbeløb. Grundbeløbet bliver løbende reguleret efter reg-

lerne i PSL § 20. Tilbage i 2010 var grænsen 7,5 mio. kr., men reguleringerne har medført, at under-

skudsbegrænsningen i 2020 er 8.572.500 kr. Herefter er der et fremførselsberettiget underskud på 

60 % af den indkomst, som overstiger beløbsgrænsen det pågældende år. Grænsen er både gæl-

dende for et selskab alene, samt er den også gældende for den samlede sambeskatningsindkomst, 

jf. SEL § 31, stk. 3. 

Vi har ud fra ovenstående regler udarbejdet et fiktivt praktisk eksempel. Selskaberne har hver især 

opgjort den skattepligtige indkomst, og grundet sambeskatningen skal indkomsten opgøres samlet. 

Vi har haft fokus på underskudsrækkefølgen, konsekvenserne af ind- og udtræden i sambeskatnin-

gen samt underskudsbegrænsningen. Ved underskudsbegrænsningen opgøres først den normale 

sambeskatningsindkomst, hvorefter det anvendte underskud fra tidligere år forholdsmæssigt redu-

ceres i forhold til, hvad der er anvendt kontra, hvor meget underskud koncernen må anvende. 
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I vores case-eksempel har underskudsbegrænsningsreglerne resulteret, at den skattepligtige ind-

komst stiger. Herved forøges skattebetalingen, da der ikke er lige så meget underskud fra tidligere 

år, der må anvendes. 

 

Fordele og ulemper 

Det kan betragtes som en fordel at indgå i en sambeskatning, når selskaberne imellem kan anvende 

hinandens underskud. Herved kan de få en bedre likviditet internt i koncernen, da et overskudsgi-

vende selskab kan betale skatteværdien til et underskudsgivende selskab i stedet for til SKAT. Sel-

skabet med underskud kan have bedre chancer for at fortsætte driften, når de får tilført ”gratis” 

likviditet, i stedet for at vente til de selv bliver overskudsgivende. 

Omvendt er det en ulempe, hvis der i koncernen kan anvendes et stort underskud fra tidligere, og 

underskudsbegrænsningsreglerne forhindrer al anvendelse. I dette tilfælde kan det være en fordel 

at være to sambeskatningskredse kontra én samlet koncern. Med flere og flere ændringer i lovgiv-

ningen, kommer der også flere administrative byrder grundet begrænsningerne. Den solidariske 

hæftelse over for SKAT kan resultere, at et selskab skal betale skatter, som selskabet ikke har opar-

bejdet. 

Lovgivningsmæssigt er den tvungne nationale sambeskatning udarbejdet ud fra neutralitetsprincip-

pet. Det er derfor de mange lovændringer etableres, således selskaber ikke drager skattemæssige 

fordele ved at indgå i en koncern. 
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