
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VIDEN OM 

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger 
og skal alene betragtes som generel vejledning. 
Publikationen dækker ikke specifikke situationer, 
og du bør ikke handle - eller undlade at handle - 
uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt 
venligst BDO for at drøfte de specifikke problem-
stillinger. BDO, vores partnere og medarbejdere 
påtager os ikke ansvar for tab foranlediget af en 
handling, der er taget - eller ikke er taget - på bag-
grund af oplysningerne i denne publikation. 
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Danske selskaber, som indgår i en koncernforbindelse med andre danske selskaber, 
bliver omfattet af de obligatoriske regler om national samskatning. International 
sambeskatning med koncernforbundne udenlandske selskaber, fast driftssteder og 
ejendomme kan vælges.  
 
Selskaber, som anses for selvstændige skattesubjekter, skal opgøre og selvangive 
selskabets egen skattepligtige indkomst og betale selskabets egen selskabsskat. Selskaber 
kan dog være omfattet af reglerne om sambeskatning, hvormed selskabet beskattes 
sammen med andre selskaber. 
 
Sambeskatningen medfører, at et selskabs underskud kan modregnes i den skattepligtige 
indkomst i andre selskaber, der indgår i sambeskatningen. 
 
Der findes to former for sambeskatning, obligatorisk national sambeskatning og frivillig 
international sambeskatning.  
 
Selskaber omfattet af reglerne om sambeskatning  
En sambeskatning omfatter alle selskaber, der er koncernforbundne. I henhold til 
reglerne om sambeskatning udgør et selskab sammen med et eller flere datterselskaber 
en koncern. Koncerndefinitonen lægger sig op ad definitionen i regnskabslovgivningen; 
det væsentlige er at vurdere, hvorvidt der bliver udøvet bestemmende indflydelse i eller 
over et selskab.   
 
Definitionen på bestemmende indflydelse er beføjelsen til at styre et datterselskabs 
økonomiske og driftsmæssige beslutninger, hvilket eksisterer enten i kraft af besiddelse 
af et flertal af stemmer eller på anden måde, herunder via stemmeretsaftaler og aftaler 
om udpegning af flertallet af bestyrelsesmedlemmer/ledelse og lignende. Sådanne 
aftaler kan også indebære, at besiddelse af et stemmeflertal alligevel ikke indebærer 
bestemmende indflydelse – og dermed ingen sambeskatning - eksempelvis hvis en 
minoritetsaktionær har vetoret i alle væsentlige beslutninger. 
 
Selskaber under konkursbehandling 
Et konkursramt selskab skal holdes ude af sambeskatning i alle indkomstperioder i det 
indkomstår, hvor konkursdekretet afsiges – og ikke blot den indkomstperiode, hvori 
konkursdekretet afsiges. Det skattemæssige underskud, der er opstået i det 
konkursramte selskab kan hermed ikke udnyttes af sambeskattede selskaber for den (eller 
de) indkomstperiode(r) i det indkomstår, hvor konkursdekretet afsiges. Reglerne er 
gældende for konkursdekreter, der er afsagt den 1. januar 2017 eller senere.  
 
Obligatorisk national sambeskatning 
National sambeskatning er obligatorisk og omfatter alle koncernforbundne danske 
selskaber, faste driftssteder samt fast ejendom i Danmark. Det øverste moderselskab i 
koncernen agerer som såkaldt administrationsselskab. Det er administrationsselskabet, 
som har ansvaret for den samlede selvangivelse for alle de sambeskattede selskaber. 
Administrationsselskabet er endvidere Skattestyrelsens kontakt til de sambeskattede 
selskaber. 
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Hvert enkelt selskab, der indgår i sambeskatningen, udarbejder sin egen indkomst-
opgørelse, der efterfølgende indgår i den samlede selvangivelse, som administrations-
selskabet indsender. Det er hele selskabets indkomst, der skal medregnes i 
sambeskatningsindkomsten, også når selskabet ikke er 100 % ejet af koncernen, men har 
minoritetsaktionærer. 
 
Hvert enkelt sambeskattet selskab betaler sin egen andel af den samlede skat til 
administrationsselskabet, som står for den samlede indbetaling til Skattestyrelsen. 
Såfremt et sambeskattet selskab har en negativ skattepligtig indkomst, der anvendes til 
modregning i indkomsten i andre sambeskattede selskaber, skal underskudsselskabet 
have godtgjort skatteværdien af det anvendte underskud.  
 
Ind- og udtræden af sambeskatning 
Et selskab indtræder i sambeskatningen på den dato, hvor koncernforbindelsen etableres, 
og det udtræder tilsvarende af sambeskatningen på den dato, hvor koncernforbindelsen 
ophører. 
 
Hvis et selskab på denne måde indtræder i sambeskatningen i løbet af indkomståret, skal 
der således udarbejdes såkaldte periodeopgørelser af selskabets indkomst, henholdsvis 
for perioden før sambeskatningens indtræden, som ikke indgår i sambeskatnings-
indkomsten, og for perioden fra sambeskatningens indtræden, som indgår i 
sambeskatningsindkomsten. Periodeopgørelserne udarbejdes som almindeligt periodi-
serede indkomstopgørelser, dog med forholdsmæssige skattemæssige afskrivninger. Der 
skal på tilsvarende måde udarbejdes periodeopgørelser, hvis et selskab udtræder af 
sambeskatningen i årets løb. 
 
Alle selskaber i en sambeskatning skal have samme regnskabsår som administrations-
selskabet. 
 
Hæftelse 
Der er solidarisk hæftelse for den samlede skat af sambeskatningsindkomsten for alle de 
selskaber, der er omfattet af sambeskatningen. Den solidariske hæftelse omfatter 
desuden kildeskatter af udbytter, renter og royalties, som de sambeskattede selskaber 
har skullet indeholde og indbetale. For selskaber, der ikke er 100 % ejede af den 
sambeskattede koncern, er hæftelsen dog subsidiær og begrænset. 
 
Et selskab hæfter kun for de øvrige selskabers skatter, så længe selskabet indgår i 
sambeskatningen. Der gælder dog særlige regler ved konkurs. Hvis et selskab udtræder 
af sambeskatningen, fx ved et salg ud af koncernen, hæfter det ikke længere for de 
øvrige selskabers skatter for de år, hvor det var med i sambeskatningen. 
 
International sambeskatning 
International sambeskatning er en udvidelse af den nationale sambeskatning og omfatter 
tillige samtlige koncernforbundne udenlandske selskaber, faste driftssteder og faste 
ejendomme. I modsætning til den obligatoriske nationale sambeskatning er international 
sambeskatning frivillig, dog er valget som udgangspunkt bindende i en periode på 10 år.  
 
Ved international sambeskatning er det muligt at fratrække underskud opstået i  
udenlandske koncernforbundne enheder i den danske skattepligtige indkomst for 
koncernens danske enheder. Udenlandske underskud, som modregnes i den danske 
sambeskatningsindkomst, og som ikke udlignes med beskattede udenlandske overskud, 
bliver efterfølgende genbeskattet helt eller delvist.  

HAR DU SPØRGSMÅL SÅ 
KONTAKT 

 

 

Arne Riis  
Partner, Skat 
Tlf. 51 41 77 71 
ari@bdo.dk 
 

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en 
danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er 
medlem af BDO International Limited - et UK-
baseret selskab med begrænset hæftelse - og en 
del af det internationale BDO netværk bestående 
af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke 
for både BDO netværket og for alle BDO 
medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger 
omkring 1.300 medarbejdere, mens det 
verdensomspændende BDO netværk har godt 
90.000 medarbejdere i 167 lande. 
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