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Sammanfattning
Den danska rättskälleläran påminner starkt om den svenska, med några få
undantag. Den viktigaste skillnaden är att administrativ praxis, den praxis
som utarbetats av de enskilda myndigheterna, tillmäts en mycket stor
betydelse i Danmark. Detta förhållande kan delvis förklaras av att
överrätterna inte har möjlighet att pröva skönsmässiga bedömningar gjorda
av underrätter.

Frivillig sambeskattning tillåts mellan bolag som direkt eller indirekt ägs av
ett danskt moderbolag, och medför i praktiken att de utländska
sambeskattade bolagen behandlas som om de vore fasta driftställen
tillhörande ett danskt bolag, utan att deras formella status som juridiska
personer förloras. Så länge samtliga bolag är samlade under deltagande
danskt moderbolag kan valfria delar av en koncern sambeskattas. Det krävs
att samtliga bolag som ingår i sambeskattningen har gemensamt
räkenskapsår och att den fodrade ägarstrukturen består under hela detta
räkenskapsår. 

Tvungen sambeskattning, de danska CFC-reglerna, drabbar danska bolag
som äger bolag med hemvist i stater med en bolagsskatt som väsentligen
understiger den danska, om de utländska bolagen bedriver finansiell
verksamhet. Rättsföljden av den tvungna sambeskattningen är
delägarbeskattning av inkomster som härrör ur finansiell verksamhet, utan
möjlighet till överföring av förluster i dotterbolaget till andra bolag inom
koncernen. Precis som vid den frivilliga sambeskattningen tillåts dock att
skatter erlagda av det utländska dotterbolaget avräknas moderbolagets.
Bolag som omfattas av tvungen sambeskattning har möjlighet att ansöka om
frivillig sambeskattning, och om sådan beviljas inträder möjlighet till
gränsöverskridande förlustutjämning.

Den sambeskattade koncernen tillåts avräkna skatter som de sambeskattade
bolaget erlagt i sina respektive hemviststater, enligt credit med per country
limit. I anslutning till bestämmelserna om denna credit avräkning återfinns
ett explicit förbud mot tillämpning av dubbelbeskattningsavtal. Förbudet
möter inga folkrättsliga hinder, då de skatter mot vilka avräkning sker, inte
belastar skattesubjekt som omfattas av avtalen. Det är den danska
koncernen, i första hand de sambeskattade bolagens moderbolag som anses
skattskyldigt i fråga om den danska skatt som tas ut till följd av inkomsterna
i de utländska bolagen. 

Sett endast till skattebelastningen bör i typfallet endast dotterbolag med
hemvist utanför Danmark som uppvisar, eller inom överskådlig tid riskerar
att uppvisa, förluster ingå i sambeskattningen. Om ett utländskt dotterbolag
med finansiell verksamhet har hemvist i en stat med en, ur ett dansk
perspektiv allt för låg skattenivå, kan de för att undvika nackdelarna som
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följer av den tvungna sambeskattningen ansöka om frivillig sambeskattning.
Bolag med rätt att lämna och motta koncernbidrag enligt svenska regler, bör
inte utnyttja denna möjlighet då den totala beskattningen för koncernen ökar.
Dotterbolag med hemvist i länder med en högre bolagsskatt än den danska,
med liknande möjligheter att utnyttja koncernbidrag bör istället försöka
uppnå resultatutjämning, då den totala beskattningen av koncernen därmed
minskar.
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Förkortningar

ABL Aktieavancebeskattningsloven
DEP Skatteministeriet; Departementet
HR Højesteretten
IL Inkomstskattelagen
KGL Kursgevinstloven
KKSL Konkursskatteloven
KSL Kildeskatteloven
LL Ligningsloven
LR Ligningsrådet
LSR Landsskatteretten
LV Ligningsvejledningen
SD Statskattedirektoratet
SEL Selskapsskateloven
TfS Tidskrift for Skatter og Avgifter. 
TSS Told- og Skattestyrelsen
VL Vestre Landsret
ØL Østre Landsret
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1 Inledning

1.1 Syfte

En aktuell svensk bearbetning av de aktuella reglerna tycks saknas varför en
introduktion till och presentation av de danska resultatutjämningsreglerna
kan vara av värde. Primärt skall sambeskattningsinstituten i den danska
skattelagstiftningen belysas, så väl i dess frivilliga som tvingande form.
Lagstiftarens syfte med de aktuella reglerna, samt dess funktioner för de
koncerner som omfattas sambeskattning skall behandlas. Även närliggande
lagstiftning skall om behov föreligger lyftas fram. För att även belysa övriga
källor presenteras den grundläggande rättsliga strukturen i den danska
rättssystemet.

Det skall framhållas att arbetet inte är någon komparativ studie av danska
och svenska koncernbeskattningsregler, även om jämförelser förekommer på
flera ställen genom arbetet. 

1.2 Avgränsningar

Av utrymmesskäl har en rad avgränsningar tvingats göras. Endast koncerner
bestående av aktiebolag behandlas, trots att sambeskattning kan tillåtas
mellan en rad olika bolagsformer. Fusioners påverkan på institutet behandlas
kortfattat, spaltning däremot bortses från helt. Särskilda regler tillämpbara
på inkomstår påbörjade före 1996 behandlas inte på grund av stora
förändringar i regelsystemet även om vissa jämförelser sker mot tidigare
regler där så motiveras av sammanhanget.  Bolag med begränsad skatteplikt
behandlas endast i undantagsvis, då dessa i fråga om koncernbeskattning
behandlas som utländska, och den huvudsakliga verksamheten därmed inte
beskattas i Danmark.

Färöarna och Grönland, vars ställningar i dansk rätt i ett flertal fall är
komplicerade och i skattelagstiftningen behandlas som främmande stater1,
bortses från i det nedanstående.

1.3 Metod

Inledningsvis har en kvalitativ och analyserande litteraturstudie gjorts för att
uppnå grundläggande kunskaper om det danska rättssystemet i allmänhet
och sambeskattningsinstituten i synnerhet. Tyvärr har inte alltid den senaste
rättsutvecklingen inarbetats i tillgängliga upplagor2, varför viss 

                                                
1 Se 2 § 3 st LL.
2 Se dock Bogdan s 47.
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komplettering gjorts med sedvanlig juridisk metod, där aktuell lagtext,
praxis och offentligt tryck, främst från Told- og Skattestyrelsen, använts. Av
naturliga skäl får dock sekundärkällor en ökad betydelse vid studium av ett,
helt eller delvis, okänt rättssystem, varför den använda metoden bäst
beskrivs som en litteraturstudie. 

1.4 Disposition

I kapitel 2 behandlas allmänna regler relevanta för den följande
behandlingen av den danska koncernbeskattningen. Rättskällor och grunden
för aktiebolags skatteplikt presenteras. 

Den frivilliga formen av sambeskattning behandlas i kapitel 3, vilket inleds
med de allmänna principer som styr institutet. Under respektive delkapitel
analyseras tillämpliga rekvisit vilka de bolag som ansöker om
sambeskattning måste uppfylla. De skattemässiga konsekvenserna av den
pågående sambeskattningen för de deltagande bolagen och effekterna av en
avbruten sambeskattning tas upp i de följande delkapitlen. Under pågående
sambeskattning, oavsett tvungen eller frivillig, tillåts de deltagande bolagen
göra avräkning för skatter erlagda utomlands enligt credit med per country
limit metoden. Detta tillsammans med gällande begränsningar för
avräkningen presenteras under kapitel 3. 

Tvungen sambeskattning, de danska CFC-reglerna, tas upp i kapitel 5, där
såväl rekvisit som konsekvenser behandlas. I fråga om avräkning av
utländsk skatt hänvisas till kapitlet om frivillig sambeskattning. 

I kapitel 5 presenteras, mycket kortfattat den skattemässiga behandlingen av
fasta driftställen, och hur denna etableringsform kan utgöra ett alternativ till
sambeskattade dotterbolag. 

I kapitel 6 analyseras vilka bolag som i typfallet bör söka sambeskattning.
Dessutom har effekterna av aktieägartillskott och koncernbidrag, två
svenska institut som saknas i Danmark, kommenterats för de fall något eller
båda av de mottagande eller avsändande bolagen deltar i sambeskattningen.
I kapitlet behandlas även fasta driftställen, och hur dessa kan påverka en
sambeskattad koncern. 

Det avslutande kapitel 7 innehåller personliga reflektioner över de i arbetet
behandlade reglerna av mer allmän karaktär. 
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2 Allmänt om dansk rätt

2.1 Rättskällor

2.1.1 Allmänt

Inledningsvis kan konstateras att de danska och svenska rättssytemen är
förhållandevis lika, och i grunden vilar på gemensamma principer. Lagtext,
förarbeten, praxis och doktrin har samma funktioner och inbördes hierarki,
bortsett från  administrativ praxis, som i dansk rätt tillmäts en så stor
betydelse, att om liknande förekommit  i Sverige hade detta ansetts i det
närmaste rättsstridigt. Nedan följer några kortfattade beskrivningar av
allmänna regler tillsammans med några påpekanden kring skillnaderna
jämfört med svensk rätt. 

2.1.2 Lagtext

Den danska rättskälleläran liknar den svenska, där lagtexten är den primära
och överordnade källan. I sammanhanget kan dock noteras att systematiken i
den danska skattelagstiftningen är jämförbar med den svenska – före
införandet av IL. Flera olika lagar är tillämpliga parallellt och interna
lagrumshänvisningar saknas i många fall. Detta medför att okommenterad
lagstiftning är förhållandevis svår att överblicka. Lagtexten kompletteras
dock av en systematisering och sammanställning av cirkulär och  praxis i
ligningsvejledningen3. 

Lagtolkning är, som i Sverige, ett område med en ständigt pågående debatt.
Men inte endast debatten kring, utan även metoden vid tolkningen påminner
mycket om den svenska. Under de senare åren har lagtolkningen utvecklats i
en mer formalistisk riktning, där domstolarna i allt större utsträckning kräver
att tolkningsresultatet skall kunna inrymmas under lagens bokstav4. Detta
krav tycks dock alltjämt vara något tydligare i svensk rätt. Området ligger
utanför ramen för detta arbete och för en svensk läsare är det tillräckligt att
konstatera att smärre skillnader föreligger, men att såväl grunder som
principer är de samma vid lagtolkningen enligt dansk och svensk rätt.

2.1.3 Praxis

Överrättsavgöranden är i skatterättslig praxis mager5, men är precis som
underrättspraxis lättillgänglig. Rättsfall publiceras idag på såväl Told- og

                                                
3 Se kap 2.1.5.
4 Tjernberg, , s 65.
5 Påhlsson, s 50.
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Skattestyrelsens6 hemsida7 som i TfS,  Tidskrift for Skatter og Avgifter,
vilken publiceras i både tryckt och elektronisk8 form. I så väl TfS som på
Told- og Skattestyrelsens hemsida anges varje referat med årtalet då fallet
publicerats med efterföljande hänvisning till sidnummer i TfS9 och till
referatnummer på nämnda hemsida. Den avslutande förkortningen i
referensen visar i vilken instans målet avgjorts10. Det framgår inte alltid av
de senaste rättsfallsreferaten om dessa överklagats eller ej, då fallen idag
publiceras på Told- og Skattestyrelsens hemsida i det närmaste omedelbart
efter att dom meddelats, vilket vid behov kan kontrolleras på nämnda
hemsida. I övrigt saknas skäl att närmare behandla rättspraxis betydelse för
den danska rättstillämpningen, då denna i stort överensstämmer med
svenska förhållanden.

2.1.4 Administrativ praxis

I jämförelse med svenska förhållanden tillmäts praxis utarbetad vid de
danska förvaltningsmyndigheterna en vidsträckt betydelse. Administrativ
praxis tillhör en av de centrala rättskällorna i dansk rätt, och är den
kvantitativt sett främsta rättskällan. Utgångspunkten är att varje myndighet
är bunden av den administrativa praxis myndigheten utvecklat11, vilket
bekräftas av att Højesteretten har givit klaganden rätt att bli beskattade i
enlighet med fastlagd administrativ praxis12. Domstolar har i princip inte
möjlighet att överpröva förvaltningsmyndigheters skönsmässiga
bedömningar, varför administrativ praxis vid tillämpningen av regler som
kräver dylika bedömningar är av särskild betydelse13. Det skall påpekas att
den danska förvaltningen är ministerstyrd och att överordnade myndigheter
har rätt att utfärda bindande föreskrifter för underställda myndigheter.
Skatteministeriet kan därmed påverka rättsutvecklingen i praktiken14, utan
förändringar av själva lagstiftningen. Detta förhållande ger den
administrativa praxisen en ökad tyngd som rättskälla och får ses som
ytterligare en förklaring till dess stora betydelse15. För en svensk läsare bör
                                                
6 Vilken kan jämföras med svenska RSV. Se Dalberg, not 19 s 239.
7 www.toldskat.dk
8 www.tfsonline.dk
9 Vilket i dansk doktrin är den vanligaste formen för hänvisningar. Se ex Engholm Jacobsen
m fl (3) s 767 ff.
10 Jmf förkortningar s 5.
11 Se Alhager, s 476 med hänvisningar.
12 Ex. U 1950.284 H och U 1965.399 H.
13 Alhager, s 477.
14 De lokala skatteförvaltningarna är i enlighet med det kommunala självstyret underställda
respektive kommun, och inte Told- og Skattestyrelsen varför dessa föreskrifter inte
omedelbart kan tillämpas i de kommunala instanserna. Inte heller Lands-skatterätten är
formellt underställd Told- og Skattestyrelsen, varför formellt bindande verkan även saknas
här. Den praktiska effekten av denna något förvecklade hierarki är dock begränsad och
utreds inte djupare här. Se vidare Engholm Jacobsen m fl (1) s 99 ff.
15 Alhager, s 476, anger en kvantitativ brist på domstolspraxis som ett motiv till den stora
betydelse administrativ praxis har för skatterätten. Jag ser dock inga hinder till att
orsaksförhållandet skulle vara det omvända, dvs att en välutvecklade administrativa praxis
minskar behovet av överrättsavgöranden.
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doktrin tillsammans med myndigheternas cirkulär och vägledningar vara
tillräckligt detaljerade för att ge kunskap om det materiella innehållet i den
samlade administrativa praxisen, vilken är förhållandevis svårttillgänglig på
grund av det stora antalet avgöranden och instanser. Såväl vägledningar som
cirkulär är i många fall kodifikationer av administrativ praxis och innehåller
inte helt sällan uttryckliga hänvisningar till sistnämnda16.

2.1.5 Cirkulär

Cirkulär utarbetas av Skatteministeriet och Told- og Skattestyrelsen. Lagar
åtföljs inte sällan av cirkulär som närmare förklarar och förtydligar lagens
innehåll och innebörd. Cirkulären är indelade i två grupper. Dels deskriptiva
cirkulär vilka endast återger förarbetesuttalanden och saknar bindande
verkan Det materiella innehållet kan likväl ha stort rättskällevärde. Dels
normativa cirkulär vilka även de saknar bindande verkan, men kan genom
tyngden i argumentationen ha ett visst rättskällevärde17. I svensk rätt kan
dessa närmast jämföras med tillämpningsanvisningarna i propositioners
specialmotiveringar18, då de innehåller tolkningsförslag. Alla former av
cirkulär är dock formellt bindande för myndigheter underställda den
myndighet som utfärdat cirkuläret i fråga, under förutsättning att det
materiella innehållet inte strider mot, eller utökar tillämpningsområdet för
gällande lagstiftning19. Dessutom har Højesteretten fastslagit20 att det
materiella innehållet i ett cirkulär inte kan frångås till nackdel för den
skattskyldige vid tillämpningen i det enskilda fallet21. Sammanfattningsvis
kan sägas att den skattskyldige normalt har rätt att bli beskattad i enlighet
med ett cirkulär, men att denna rätt undantagsvis kan vara begränsad av
formella eller materiella brister i det aktuella cirkuläret. 

Cirkulären håller dock på att avvecklas och ersätts successivt av den
”Ligningsvejledning22”, som utges av Told- og Skattestyrelsen.
Departementet som tidigare utgett cirkulären, presenterar istället en
vägledning för ett aktuellt område, vilken sedan inkorporeras i
Ligningsvejledningen. Förändringen har inneburit en avsevärd förenkling
för arbetet med att söka rättens materiella innehåll, då det i den senaste
versionen av ligningsvejledningen har inarbetats 18 cirkulär, och rikliga
hänvisningar till praxis förekommer.

                                                
16 Se ex LV. Selskaber og aktionærer. S.F.4.
17 Dahlberg, s 240. Även Förordet till LV 2001; Dobbeltbeskatning.
18 Påhlsson,  s 53.
19 Se ex TfS 1989, 418 VL, där Landsretten underkände ett cirkulär vilket utökade
tillämpningen av ett i lag använt begrepp. 
20 Se U 1965.399 H, U 1982.1161 och TfS 1992, 19 ØL med flera.
21 Något som inte gäller för svenska myndigheters instruktioner riktade till skattskyldiga,
som exempelvis RSV:s handledningar. 
22 Ligningsvejledningen utges årligen, vilken ger uttryck för Told- og Skattestyrelsens
uppfattning om gällande rätt och är därmed bindande för underställda myndigheter. 
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2.2 Skatteplikt

Obegränsad skattskyldighet för aktiebolag konstitueras i 1 § SEL23. Skatt
skall enligt paragrafen betalas av bolag med hemvist24 i Danmark. För
aktiebolag avgörs detta primärt på grundval av om registrering25 skett enligt
dansk rätt. Men även aktiebolag registrerade utanför Danmark kan genom
verksamhetens lokalisering anses ha hemvist i Danmark, antingen enligt 1 §
2 och 6 st SEL eller genom  dubbelbeskattningsavtal. 1 § SEL ger även
uttryck för den danska globalinkomstprincipen26, enligt vilken bolag med
hemvist i Danmark beskattas för samtliga inkomster i bolaget, vilket
inkluderar inkomster hänförliga till utlandet. Dubbelbeskattningen lindras
dock antingen genom dubbelbeskattningsavtal eller genom de interna credit
reglerna beroende på det aktuella skattesubjektet. Utländska bolag27 med
verksamhet i Danmark är enligt 2 § SEL begränsat skattskyldiga28. Enligt 8
§ SEL skall den skattepliktiga inkomsten beräknas efter skattelagstiftningens
allmäna regler29, om inte annat föreskrivs. Av hänvisningen till allmäna
regler följer att bolagen skall redovisa intäkter de kan göra rättsliga anspråk
på, tillsammans med utgifter, som de har en rättslig skyldighet att bära.
Bolag med verksamhet i Danmark som samtidigt saknar hemvist i landet är
begränsat skattskyldiga enligt 2 § SEL.

 

                                                
23 Se även Engholm Jacobsen m fl (2) s 279 ff. 
24 ”Skattepligt i henhold til denne lov påhviler følgende selskaber ... der er hjemmehørende
her i landet:...”.
25 Registrering sker i CVR, Centrale Virksomheds Registret. Se www.cvr.dk 
26 Vilken återfinns i svensk rätt, för aktiebolag se 1 kap 7 § 2 st, 6 kap 3 § och 15 kap IL.
27 Dvs juridiska personer uppräknade i 1 § 1 st SEL.
28 Begränsad skattskyldighet behandlas dock inte i detta arbete.
29 Se även Engholm Jacobsen m fl (2) s 304 ff.
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3 Frivillig sambeskattning

3.1 Allmäna principer

Redan före statsskatteloven från 1922 var det i Danmark möjligt enlig praxis
att bevilja sambeskattning av olika bolag. En kodifiering gjordes 1960
genom införandet av SEL30. Sedan dess har en rad ändringar och tillägg
genomförts, vilka under de senaste åren främst inriktats inskränkningar av
möjligheterna till att kringgå dansk beskattning. Frivillig sambeskattning
utgår idag från 31 § SEL, men även LL, Ligningsvejledningen och cirkulär
som ännu inte inarbetats i sistnämnda påverkar så väl villkoren för
sambeskattning som det skattemässiga resultatet av denna.
 
Det är en gammal och allmänt erkänd princip att skattelagstiftningen bör
förhålla sig neutral till olika etableringsformer, vilken först under de senare
decennierna fått genomslag i den danska koncenbeskattningen31. I fråga om
resultatutjämning innebär neutralitet att samma skattenivå bör gälla oavsett
om verksamheten fördelats över ett flertal juridiska personer i en koncern
eller samlats under ett enda bolag32. Olika stater använder olika
skattetekniska system för resultatutjämning. I Sverige tillåts bolag med
gemensamma ägare utnyttja koncernbidrag för resultatutjämning inom
koncernen, ett förfarande som inte endast bokföringsmässigt påverkar det
beskattningsbara resultatet, även en reell egendomsöverföring sker mellan
bolagen. I Danmark kan bolag inom en koncern istället ansöka om att bli
sambeskattade, vilket innebär att en gemensam redovisning upprättas för
samtliga bolag, där de sambeskattade bolagens vinster och förluster
sammanläggs och beskattas som om de varit en enhet. Vinster i ett bolag kan
därmed skattemässigt kvittas mot förluster i ett annat, utan några
egendomsöverföringar. 

Bolag som direkt ägs av fysiska personer kan inte sambeskattas33 till följd av
kravet på ett deltagande moderbolag34. En fysisk person som äger två bolag
och söker resultatutjämning mellan dessa tvingas därmed strukturera
bolagen i en koncern, där den fysiska personen äger ett bolag, vilket i sin tur
äger det andra. Alternativt kan ägaren bilda ett holdingbolag, som vid
stiftandet tillskjuts aktierna i övriga bolag.

Även om det till följd av de senaste årens rättsutveckling blivit svårare att
utnyttja frivillig sambeskattning för att kringgå dansk beskattning, medför
                                                
30 Se vidare Engsig m fl s 752.
31 Se ex Engsig m fl s 8 och Engholm Jacobsen m fl (2) s 305 f.
32 Wiman s 574.
33 Dock kan CFC-regler identiska med den tvungna sambeskattningen drabba även fysiska
personer som äger utländska dotterbolag. Se kap 5.
34 I Sverige tillåts koncernbidrag mellan bolag förutsatt att de har gemensam ägare, vilket
inte utesluter fysiska personer.
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institutet skattemässiga fördelar; dels genom möjligheterna till
förlustutjämning35; dels genom rätten till avräkning för utländska skatter.
Nackdelen är att överskott i de utländska dotterbolagen beskattas även i
Danmark, vilket trots avräkningsmöjligheterna inte sällan medför en högre
beskattning. Sambeskattningen medför inte att de ingående bolagen förlorar
sin status som självständiga skattesubjekt, trots att det skattemässiga
resultatet redovisas av koncernens moderbolag. Även om moderbolaget
genom sambeskattningen skall betala den samlade skatten för koncernen, är
samtliga bolag fortfarande indirekt skattskyldiga för sina egna, och de
övrigas, inkomster eftersom samtliga sambeskattade bolag gemensamt är
betalningsansvariga i händelse av moderbolagets insolvens. 

För att sambeskattning skall beviljas måste de deltagande bolagen uppfylla
ett antal rekvisit vilka främst tjänar som garanter för att de deltagande bolag
är tillräckligt nära förbundna med varandra och gemensamt kontrollerade för
att resultatutjämning skall vara befogad, och att bolagen
redovisningsmässigt formellt och praktiskt är jämförbara. I korthet krävs
följande för att sambeskattning skall beviljas:

� Ansökan om sambeskattning, 
� från en koncern bestående av kontrollerade dotterbolag, 
� med gemensamt räkenskapsår, 
� mellan vilka tidigare sambeskattning ej avbrutits.

Att koncernen tvingas ansöka om sambeskattning är ett uttryck för
frivilligheten i institutet. Det administrativa förfarandet vid ansökan innebär
samtidigt en kontrollmöjlighet eftersom de ansökande bolagen har att visa
att samtliga rekvisit för sambeskattning är uppfyllda. 

Kravet att de sambeskattade bolagen måste ingå i en ägarstruktur vilken i
praktiken innebär att moderbolaget har kontroll över dotterbolagen, följer av
att neutralitet mellan olika etableringsformer skall upprätthållas. Eftersom
inte fler bolag än de som av hänsyn till den skattemässiga neutraliteten skall
ges möjlighet att deltaga i sambeskattningen, kan kravet på ägarstrukturen
tolkas som ett uttryck för det fiskala intresset av att beskattningsunderlaget
inte inskränks mer än nödvändigt. Sambeskattningen är frivillig, varför
koncerner inte kan förväntas ansöka om sådan utom i de fall det ekonomiska
utfallet för koncernen förväntas bli positivt, på samma sätt som att bolag då
sambeskattningen inte medför några skattemässiga fördelar ens på längre
sikt, kan förväntas avsluta denna. I och med att en avbruten sambeskattning
inte kan återupptas, mer än i vissa särskilda, fall är troligen beslutet att
avbryta denna fattat med beaktande av en långsiktig prognos.
Utgångspunkten blir därmed att varje beviljad sambeskattning medför en
kostnad för staten36, i form av minskade skatteintäkter, varför varje

                                                
35 Vilket saknas vid tvungen sambeskattning, se kap 5 nedan.
36 De långsiktigt makroekonomiska konsekvenserna av institutet behandlas inte inom ramen
för detta arbete.
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inskränkning av institutets tillämpningsområde kan ses som ett uttryck för
ett fiskalt intresse. 

Detta fiskala intresse får anses som det huvudsakliga, och rent av det enda,
skälet till att sambeskattning endast i undantagsfall tillåts återupptas mellan
bolag om denna någon gång avbrutits. I annat fall hade troligen
sambeskattningen utnyttjas så snart något av koncernens dotterbolag
uppvisat avdragsgilla förluster, och avbrutits när de samlade intäkterna i de
utländska dotterbolagen varit större än kostnaderna. Mellan danska
dotterbolag finns inte några egentliga skattemässiga skäl för att avbryta en
pågående sambeskattning, eftersom den skattesats som belastar dessa bolag
inte påverkas av sambeskattningen37.

För att kunna göra en korrekt beräkning av koncernens samlade intäkter och
kostnader måste jämförbara redovisningar finnas, vilket förklarar kravet på
gemensamt räkenskapsår. Det hade varit fullt möjligt att i efterhand beräkna
och periodisera beskattningsunderlaget för respektive dotterbolag även om
räkenskapsåren skiljt sig åt inom koncernen, men en omräkning med
förändrade periodiseringar inom olika räkenskapsår hade medfört såväl
omfattande svårigheter som risk för missbruk. Den frivilliga
sambeskattningen är till sin natur ett undantag från den normala
beskattningen, där varje juridisk person beskattas separat, varför det bör
accepteras att även rent formella krav upprätthålls, vars syfte är att minska
problemen i administrationen av institutet och öka skattemyndigheternas
kontrollmöjligheter.

Samtliga de ovanstående rekvisiten omfattas av ett antal inskränkningar och
undantag, vilka behandlas nedan. Den principiella grunden för
sambeskattningen vilar dock på vad som här sagts. Om samtliga bolag som
omfattas av sambeskattningen har hemvist i Danmark beskattas koncernens
samlade vinst med samma procentsats. När utländska dotterbolag deltar i en
sambeskattning blir skattesituationen något svårare att överblicka. De
deltagande dotterbolagen betalar skatt i sina respektive hemviststater,
varefter även det danska moderbolaget beskattas för dessa vinster.
Dubbelbeskattningsavtal anses inte tillämpliga på moderbolagets skatteplikt
för inkomster hänförliga till utländska dotterbolag, varför beskattning sker i
enlighet med dansk internrätt. Vinsterna i de utländska dotterbolagen
dubbelbeskattas dock inte fullt ut, eftersom moderbolaget har möjlighet att
avräkna den skatt dotterbolagen erlagt i sina hemviststater enligt
creditmetoden med per country limitation, vilket innebär en begränsning i
avdragsmöjligheterna. Alla andra former av avräkning är vid sambeskattning
uteslutna enligt dansk internrätt, även om avräkning förordas i ett
dubbelbeskattningsavtal. Det maximala avdrag som kan göras enligt
creditmetoden beräknas sammantaget för inkomstkällorna från respektive

                                                
37 En viss risk finns dock att betalningsansvaret för skatter i ett bolag som försätts i konkurs,
kommer att belasta de övriga deltagarna i sambeskattningen, varför institutet inte endast
medför skattemässiga fördelar för koncerner utan utländska etableringar.
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källstat. Det totala resultatet för de olika dotterbolagen med hemvist i
samma stat används vid förlustutjämning och vid beräkning av de avdrag
som skall återföras till beskattning. 38

3.2 Rekvisit för frivillig sambeskattning

Det debatterades länge om sambeskattning är en rättighet som tillfaller
samtliga koncerner vilka uppfyller de formella krav som meddelats, eller om
en bedömning av den enskilda koncernens inre förhållanden och därpå
följande individuella krav kan riktas mot koncernen i fråga för att
sambeskattning skall tillåtas. Trots att institutet sambeskattning redan då
funnits i dansk rätt i närmare 70 år klargjordes detta först 1989, när
Skatteministeriet uttalade att sambeskattning är en rättighet som kan åtnjutas
av de koncerner som uppfyller de i förväg meddelade villkoren39. För
sambeskattning ges dessa dels i lagtexten, och dels fastställs närmare
specifikationer av Ligningsrådet som är beviljande myndighet för
sambeskattning, Ligningsrådets meddelanden och beslut gäller, tillsammans
med de i lagtexten uppställda rekvisiten, för samtliga sambeskattade bolag
oavsett om de ansöker om, eller önskar bibehålla en rådande
sambeskattning. 

3.2.1 Accepterade bolagsformer

Bolagsformerna som tillåts ingå i sambeskattningen är många och
varierande40. Sambeskattning beviljas med utländska dotterbolag, under
förutsättning att dessa uppfyller någon av de accepterade
associationsformerna i SEL. Några krav på arten av dotterbolagens
verksamhet finns inte, därmed kan en koncern med vitt skilda
verksamhetsområden sambeskattas41. De ansökande bolagen avgör hur stor
del av koncernen som skall omfattas av sambeskattningen. Det enda som
krävs är att ett moderbolag gemensamt för samtliga deltagare ingår i
sambeskattningen. Systerbolag kan inte sambeskattas separat utan
moderbolagets inblandning, även om ett eller flera av systerbolagen har
hemvist i Danmark.  I övrigt kan även dotterbolag under likvidation ingå i
sambeskattningen till skillnad från bolag som är försatta i konkurs. 42

 

                                                
38 Se kap 4.
39 Se Skatteministeriets uttalande i TfS 1989, 262 VL.
40 Aktie- och andelsbolag, SEL 1 § 1 st. 1 p. Övriga associationsformer omfattade av 1 §
SEL. Sparbanker som omfattas av kapitel 4 D i lov om banker og sparekasser och av 1 § 1
st. 2a p SEL. Post Danmark och DSB. Kommersiella elbolag, 1 § 1 st. 2e och 2f SEL.
Brugsforeninger omfattade av 1 § 1 st. 1 3a p SEL. Föreningar upptagna i  1 § 1st. 4 p.
Gensidige forsikringsforeninger samt andra bolag, föreningar m.fl. upptagna i 1 § 1 st. 5 p
SEL. Institut m.fl. 1 § 1 st. 5b p SEL. Nedan behandlas dock endast aktiebolag. Se även
Engholm Jacobsen m fl (2) s 297 ff och LV. Selskaber og aktionærer, S.D.4.2.
41 Vid finansiell verksamhet i dotterbolagen bör dock risken för tvungen sambeskattning
beaktas.  
42 LV Selskaber og aktionærer S.D.4.2.
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3.2.2 Ansökan

När de formella kraven för sambeskattning är uppfyllda skall ansökan därom
beviljas av skattemyndigheten43. Inledningen av 31 § SEL föreskriver att
Ligningsrådet kan bevilja tillstånd till sambeskattning av två eller flera
bolag. Enligt lagtexten skall sålunda ansökan riktas direkt till Ligningsrådet,
men rådet har genom bemyndigande överlåtit på den skattemyndighet som
ansvarar för moderbolaget att bevilja ansökan44. Därmed skall ansökan om
sambeskattning adresseras till skattemyndigheten, vars beslut överklagas hos
Ligningsrådet. Sista ansökningsdag för sambeskattningen sammanfaller med
dagen för inlämning av deklaration45. Det är inte i sig tillräckligt med att
ansökan om sambeskattning inkommit före sista ansökningsdag, även
deklarationen måste ha inlämnats i tid för att sambeskattning skall kunna
beviljas46. I uppskovs- och dispensfrågor vid försenad ansökan om
sambeskattning tillämpas samma regler som för deklarationer.
Skattemyndigheten är bemyndigad att fatta beslut om så väl uppskov som
dispens, men Ligningsrådet kan överpröva frågan. Tidsaspekten tillmäts stor
betydelse vid ansökningsförfarandet. Av praxis kan utläsas att en försening
inte medför några administrativa avgifter eller dylikt. Istället nekas de
sökande sambeskattning, vilket i förekommande fall kan bli synnerligen
kostsamt, då förluster hänförliga till räkenskapsår före det år sambeskattning
beviljats inte kan kvittas mot andra vinster än sådana som senare skapas i
det förlustdrabbade bolaget47.  I ett rättsfall hade uppskov beviljats, men
ansökan inkom nio dagar efter sista dagen enligt uppskovsbeslutet varför
Ligningsrådet nekade sambeskattning för hela inkomståret48. Dispens kan
meddelas endast vid laga förfall49, något som bedöms restriktivt, sjukdom
och semesterledighet hos bolagets funktionärer berättigar varken till
uppskov eller till dispens50.

3.2.3 Ägarandel

Inte i något av de nedanstående fallen hindras sambeskattning av att bolag
äger egna aktier direkt eller indirekt51, så länge moderbolaget på något sätt
kontrollerar samtliga aktier i de bolag som skall ingå i sambeskattningen.
Kravet på fullständigt ägande av dotterbolagen är, bortsett från nedanstående

                                                
43 Se inledningen kap 3.2.
44 Se cirk 2000, 206.
45 LV Selskaber og aktionærer S.D.4.8.
46 TfS 1998, 284.
47 Se kap 3.3.
48 TfS 1992, 473 LR.
49 ”Særlige forhold”; Se LV Selskaber og aktionærer S.D.4.8.
50 Se TfS 1998, 282 LR och LV Selskaber og aktionærer S.D.4.8.
51 Genom så kallat korsvis ägande. Exempelvis om moderbolaget, MB äger 50 % av
dotterbolaget DB1 vilket äger 100 % av dotterbolaget DB2, som i sin tur äger återstoden av
DB1. MB äger då indirekt både DB1 och DB2, och sambeskattning kan tillåtas. Även det
fall att MB äger en andel av aktierna i DB1 och återstoden av aktierna innehas av DB1
accepteras.
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undantag strikt52. Av lagtexten framgår att moderbolaget måste ingå i
sambeskattningen för att denna skall kunna beviljas53. Systerbolag kan
därmed inte sambeskattas utan att även moderbolaget ingår, men för olika
grenar av en koncern är det fullt möjligt med separata sambeskattningar,
förutsatt att samtliga bolag är ägda av ett i den enskilda sambeskattningen
ingående bolag. Generellt skall sambeskattning inte hindras av
strukturförändringar inom den sambeskattade koncernen. Praxis54 visar att
så länge aktierna i de inblandade bolagen vid en omstrukturering inte
övergår till utomstående kan sambeskattningen fortlöpa. Vid fusioner med
retroaktiv verkan55 tillåts sambeskattning om fusionstidpunkten infaller före
påbörjat räkenskapsår56. För dotterbolag med hemvist i Danmark krävs att
dessa är helägda antingen direkt av moderbolaget, eller indirekt genom
andra bolag som ingår i sambeskattningen. Dotterbolagen måste enligt
praxis ha ägts under hela räkenskapsåret57. I detta avseende accepteras att
dotterbolaget köpts den dag räkenskapsåret påbörjats58, och säljs samma dag
som räkenskapsåret avslutats59. Detta skiljer sig från de svenska reglerna för
koncernbidrag, där koncernförhållandet måste ha påbörjats senast dagen före
det aktuella räkenskapsåret60. Om ett dotterbolag har hemvist utanför
Danmark måste moderbolagets ägande, direkt eller indirekt61, uppgå till den
för det utländska dotterbolaget gällande rättsordningens maximala andel
som danska juridiska personer tillåts inneha. Även regler som inte direkt
förbjuder danskt ägande kan beaktas i detta avseende. Utländska regler som
medför stora nackdelar för koncernen kan leda till att kravet på fullständigt
ägande frångås, men då endast i fall där utomstående i realiteten saknar
inflytande i bolagen62. Här skall dock nämnas TfS 2000, 254 LR, där skilda
                                                
52 Se exempelvis TfS 1993, 167 LR Där Ligningsrådet nekade sambeskattning då
moderbolaget först under pågående räkenskapsår genom tvångsinlösen kom i besittning av
de sista två procenten av dotterbolagets aktier.
53 Se även TfS 1994, 58 TSS.
54 Se ex TfS 1994, 369 LR. Ett bolag, vilket före omstruktureringen stod som dotterbolag
till annat sambeskattat bolag, stod därefter som moderbolag i den sambeskattade koncernen,
något som inte hindrade fortsatt sambeskattning. Enligt Ligningsrådet kunde
omstruktureringen i fallet ha genomförts vid valfri tidpunkt under pågående räkenskapsår
utan att hinder för sambeskattning uppstått. Se även TfS 1995, 388 LR.
55 Ett förfarande som accepteras i dansk rätt, se Engsig m fl s 839 ff.
56 TfS 2000, 1002, där A genom fusion med B, vilket var sambeskattat med dotterbolag,
från fusionsdagen ansågs vara ägare till dotterbolagen. Då fusionen skett med retroaktiv
verkan ansågs kravet på att dotterbolagen måste vara ägda av A under hela räkenskapsåret
uppfyllt. 
57 Se kap 3.2.4 ovan.
58 I TfS 1993, 416 HRD blev sambeskattning nekad då det inte kunde anses visat att avtal
om moderbolagets köp av dotterbolaget var ingånget vid inkomstårets början. Højeste-retten
påpekande att stränga krav på dokumentationen ställdes i dessa fall.  
59 Se TfS 1994, 538 TSS.
60 Lodin s 350 ff.
61 Även utländska dotterbolag vilka moderbolaget äger tillsammans med
Industrialiseringsfonden for Udvecklingslandene, Investeringsfonden for Østerlandene och
Investeringsfonden for Vækstmarkeder tillåts ingå i sambeskattningen, 31 § SEL.
62 LV Selkaber og aktionærer S.D.4.6. Se även TfS 1997, 225 ØL, där ett engelskt bolag
tilläts ingå i sambeskattningen trots att bolagets VD ägde en mindre aktiepost, något som
var nödvändigt för att ansvarsfrihet senare skulle kunna uppnås. Se även
Skattedepartementets yttrande i TfS 1997, 231.
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räkenskapsår inte kunde ursäktas63. Om moderbolagets ägande på något sätt
inskränks enligt det ovanstående görs en rent kasuistisk bedömning om
koncernen trots inskränkningen kan anses kontrollera det aktuella
dotterbolaget. 

Sambeskattade dotterbolag tillåts utge aktier till personalen om förmånen
följer reglerna i 7 A § LL. För att inte riskera att sambeskattningen upphävs
krävs att aktierna inte kan säljas till utomstående, och att bolaget är
förpliktigat att återköpa aktierna. Det saknas andra begränsningar för hur
stor del av aktiekapitalet personalen kan inneha enligt det ovanstående,
under förutsättning att övriga rekvisit är uppfyllda. Enligt praxis hindras inte
sambeskattningen av förekomsten av optioner och andra finansiella
instrument, vilka medför rätt att förvärva aktier i dotterbolaget. Fram till och
med beskattningsåret närmast före det beskattningsår rätten att förvärva
aktierna enligt instrumentet utnyttjas, tillåts sambeskattningen fortlöpa64.

3.2.4 Räkenskapsår

För att sambeskattning skall beviljas krävs enligt huvudregeln att samtliga
deltagande bolag har gemensamt räkenskapsår, det vill säga påbörjar
räkenskapsåret vid samma tidpunkt, och avslutar det samtidigt. Kravet på
gemensamt räkenskapsår upprätthålls tämligen strikt65, med de undantag
som här behandlas. Om en koncern bildas genom att ett moderbolag vid
stiftandet tillskjuts aktier i övriga bolag kan sambeskattning tillåtas trots att
moderbolaget påbörjat sitt räkenskapsår tidigare än dotterbolagen. För att så
skall tillåtas krävs dock att moderbolaget ägt dotterbolagen under hela deras
räkenskapsår, och att samtliga bolag avslutar räkenskapsåret vid samma
tidpunkt66. Vid stiftande av dotterbolag eller då moderbolaget förvärvar ett
dotterbolag vilket inte bedrivit verksamhet sedan det bildats67 tillåts
sambeskattning om dotterbolaget ägts av moderbolaget under hela det
pågående räkenskapsåret, och detta avslutas vid samma tidpunkt för såväl
moder- som dotterbolag. Om moderbolaget likvideras, men inte
dotterbolagen, upphör sambeskattningen räkenskapsåret närmast före det
räkenskapsår likvidationen sker. Likvideras istället ett dotterbolag tillåts
sambeskattning även under det räkenskapsår likvidationen pågår, under
förutsättning att samtliga inblandade bolags räkenskapsår påbörjats vid
samma tidpunkt. Önskas sambeskattningen fortgå mellan dotterbolagen i en
koncern samtidigt som moderbolaget skall likvideras kan en

                                                
63 Se not 69 nedan.
64 TfS 1992, 100 LR
65 Se exempelvis TfS 2000, 254 LR där Ligningsrådet nekade ett utländskt dotterbolag att
ingå i en befintlig sambeskattning på grund av skilda räkenskapsår. Det utländska
dotterbolaget uppfyllde i allt övrigt samtliga rekvisit. Intressant i avgörandet var att
dotterbolaget var hindrat av lagstiftning i hemviststaten att ändra räkenskapsår. 
66 Det första räkenskapsåret för ett nybildat bolag kan vara högst 18 månader. 
67 Med verksamhet avses inte förvaltning av aktiekapitalet. Så kallade lagerbolag, eller
”skuffebolag” på danska. Se LV Selskaber og aktionærer S.D.4.5. Termen har en intressant
tvetydighet på danska då ”skuffe” betyder såväl lager som suspekt eller mindre nogräknad.
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omstrukturering ske, så att ett annat danskt dotterbolag övertar moderskapet
i koncernen, varefter det ursprungliga moderbolaget kan likvideras utan
hinder mot fortsatt sambeskattning68. I det fall ett dotterbolags räkenskapsår
påbörjats senare än moderbolagets, kan sambeskattning tillåtas under
förutsättning att räkenskapsåren för de inblandade bolagen avslutas
samtidigt, om moderbolaget ägt dotterbolaget under hela sitt eget, och
dotterbolagets, räkenskapsår. Genom ovanstående regler kan en koncern
genom att ett nyförvärvat dotterbolag förkortar sitt räkenskapsår, eller att
moderbolaget förlänger sitt, få till stånd en sambeskattning tidigare än vad
som varit fallet om båda räkenskapsåren varit tvungna att påbörjats och
avslutats samtidigt.

3.2.5 Återupptagen sambeskattning

Ansökan om fortsatt sambeskattning riktas till Ligningsrådet, vars beslut kan
överklagas i allmän domstol69. Oavsett om en sambeskattning upphört på
initiativ av de deltagande bolagen eller om tillstånd till fortsatt
sambeskattning ej meddelas, saknas i många fall möjlighet för koncernen att
senare återuppta denna. Om sambeskattningen avbrutits till följd av olika
former av koncerninterna aktieöverlåtelser tillåts återupptagande av
sambeskattningen om de sökande bolagen kan visa att omstruktureringen
varit affärsmässigt70 motiverad71. Omstruktureringar inom koncerner
accepteras i många fall, trots att de under en begränsad tid medför att
koncernen inte uppfyller samtliga rekvisit för sambeskattning72. Även då
aktier i dotterbolagen sålts till personalen i dessa, kan sambeskattning
tillåtas trots att försäljningen inte uppfyllt kraven i 7 A § LL, om det kan
visas att försäljningen varit affärsmässigt motiverad73. Sker
omstruktureringar till följd av dotterbolagens insolvens, tillåter
Ligningsrådet normalt att sambeskattningen kan återupptas eller fortsätta74.
Från och med 2002 gäller enligt Told- og Skattestyrelsen75 att inte endast
upphörandet av den tidigare pågående sambeskattningen76, som ansökan
förnyad sambeskattning måste vara affärsmässigt motiverad.

                                                
68 Se TfS 1994, 369 LR, vilket behandlas i kap 3.2.3. 
69 LV Selskaber og aktionærer S.D.4.7
70 Omstruktureringen skall vila på ”forretningsmæssiga” grunder.
71 Se ex TfS 1998, 335 LR och TfS 1998, 342 LR.
72 Se ex TfS 1998, 340 LR,  där koncernens moderbolag såldes till en extern köpare under
pågående räkenskapsår. Då de återstående bolagen lyckades visa att försäljningen var
affärsmässigt motiverad, tilläts sambeskattningen fortgå.
73 Se TfS 1998, 336 LR och TfS 1998, 339 LR.
74 Se ex TfS 1998, 338 LR
75 TSS-cirkulære 2001, 41, p 1.3. Ändringen är har skett för att spegla gällande praxis, jmf
LV Selskaber og aktionærer, S.D.4.7.
76 Detta krav gällde sedan tidigare enligt praxis, se ex TfS 2000, 1001 LR.
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3.2.6 Andra hinder mot sambeskattning

Varken moder- eller dotterbolag försatta i konkurs kan ingå i
sambeskattningen. Om något bolag med vilket sambeskattning tillåtits,
försätts i konkurs upplöses sambeskattningsförhållandet från och med det
inkomstår77 konkursbeslutet fattades. De bolag som ingick i
sambeskattningen inkomståret närmast före konkursen svarar solidariskt för
skatter hänförliga till sambeskattningen78, oavsett om de fortfarande deltar i
sambeskattningen vid tidpunkten för konkursbeslutet.

Om ett dotterbolag har erhållit, eller kan erhålla, nedskrivning av skulder i
förhållande till andra koncernförbundna bolag, där borgenären gjort avdrag
för kreditförlusten, kan inte tillstånd för sambeskattning meddelas. Regeln
skall ses mot bakgrund av 4 § 5 st KGL, där möjlighet till avskrivningar för
koncerninterna kreditförluster återfinns, under förutsättning att
koncernförhållandet är etablerat för att avveckla fordran eller som ett led i
en omstrukturering. Genom att sambeskattning i dessa fall inte tillåts
undviks situationer där borgenären kan göra avdrag för en kreditförlust
samtidigt som det underskott skuldnedsättningen skall minska, berättigar till
avdrag i den övriga koncernen. 

Dotterbolag som har, eller har haft, hemvist utomlands tillåts inte ingå i
sambeskattningen om 50 procent eller mer av aktiekapitalet är förvärvat från
koncernförbundna bolag79, om inte moderbolaget direkt eller indirekt har ägt
minst 50 procent av aktiekapitalet under hela den tid moder- och
dotterbolaget varit koncernförbundna. Regeln hindrar utländska koncerner
från att överföra dotterbolag till nyförvärvade danska bolag, och därigenom
utnyttja förluster i dotterbolagen vid fastställandet av den framtida
sambeskattningsinkomsten. Att sambeskattning likväl tillåts då
dotterbolaget direkt eller indirekt ägts av moderbolaget under hela den tid
koncernförhållandet varit för handen, skall garantera att nödvändiga
omstruktureringar inte hindras av skattereglerna i fråga. 

3.3 Pågående sambeskattning

De bolag som ingår i sambeskattningen är fortfarande självständiga
skattesubjekt. Sambeskattningen kan sägas medföra att moderbolagets
skattskyldighet utsträcks till att omfatta även de dotterbolag som ingår i
sambeskattningen, och att dessa dotterbolag så snart deras direkta skatteplikt
upphör, istället inträder som borgensmän i förhållande till de skatteanspråk
den danska staten har gentemot den sambeskattade koncernen. Inkomsterna
som skall beskattas utgörs av summan av de deltagande bolagens inkomster,
beräknad efter danska allmänna regler oavsett dotterbolagens hemvist.
                                                
77 I TSS 1994, 542 DEP har Skatteministeriet tillkännagivit att uttrycket indkomståret i
KKSL 4 § 3 st  för bolag omfattar samma perioder som i SEL.
78 jmf KKSL 4 § 4 st.
79 Jmf. KGL 4 § 2 st.
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Någon hänsyn till utländska skattemässiga dispositioner tas inte, vilket har
betydelse inte minst för svenska etableringar som enligt svensk rätt kan
utnyttja koncernbidrag för resultatutjämning. TfS 1995 43 LSR är
illustrerande; ett svenskt dotterbolag hade överfört koncernbidrag till sitt
svenska moderbolag, vilket var sambeskattat med sitt danska moderbolag.
Det svenska dotterbolaget var inte omfattat av sambeskattningen. Vid
fastställandet av bolagens inkomster kunde inte koncernbidraget anses vara
skattefri intäkt enligt 13 § 3 st SEL. Istället skulle bidraget tas upp vid den
danska beräkningen av de sambeskattade bolagens inkomster80.

Vid sambeskattning har koncernen att välja på tre metoder för fördelning av
skatterna81. Enligt det första alternativet skall nettoskatten82 för samtliga
sambeskattade bolag fördelas proportionellt över sambeskattade danska
bolagen. Det andra alternativet innebär att nettoskatten fördelas enligt
samma metod som i det första alternativet, men att danska bolag som gjort
avdrag för förluster, hänförliga till andra sambeskattade bolag med hemvist i
Danmark, vid överskott i verksamheten skall överföra dessa avdrag till det
ursprungliga bolaget. Det överförda avdraget, vilket det avsändande bolaget
återför till beskattning, räknas inte som en inkomst i det mottagande bolaget,
utan berättigar till avdrag83. Enligt alternativ tre belastas moderbolaget av
samtliga skatter. När koncernen valt fördelningsmetod, kan denna endast
ändras efter beviljande från skattemyndigheten. Skatteåterbäring och
liknande fördelas enligt den valda metoden. Oavsett vilken metod som valts
svarar sedan 199384 samtliga bolag som deltar i en sambeskattning indirekt
för betalningen av skatterna, även om moderbolaget normalt ombesörjer den
faktiska inbetalningen. Ändringen föregicks av ett avgörande85, där det
fastslogs att den då gällande lagstiftningen inte kunde anses innehålla något
solidariskt betalningsansvar.

Skattenedsättning vid dubbelbeskattning av inkomster i utländska
sambeskattade dotterbolag sker alltid enligt creditmetoden, 33 § 6 st LL86.
Från den dag ett utländskt dotterbolag ingår i en dansk sambeskattning
kommer inkomsterna i bolaget, beräknade enligt danska regler, beskattas i
Danmark. Det utländska bolagets samlade skattepliktiga inkomst eller
                                                
80 Se även SKM 2001.217.LR, där ett danskt moderbolag ansäkte om dispens från kravet att
resultaten för utländska bolag skall beräknas enligt danska principer. Bolagen önskade att
utländska koncernbidrag mellan sambeskattade bolag skulle bortses från. Ligningsrådet
uttalade att det inte var möjligt att meddela avsteg från lagtexten, och avslutar domen med
att det står varje sambeskattad koncern fritt att avbryta en pågående sambeskattningen.
Därutöver LV Selskaber og aktionærer S.D.4.16.
81 LV Selskaber og aktionærer S.D.4.14.
82 Med nettoskatt avses den förmodat slutgiltiga skatten, med beaktande av avräkning enligt
dubbelbeskattningsavtal, internrättslig credit och dylikt. Visar sig antagandet felaktigt görs
korrigeringar under det följande räkenskapsåret.
83 För att metoden skatt tillåtas krävs att det överförda avdraget tydligt angivits i respektive
bolags årsredovisning, antingen genom not eller  redovisat i särskild bilaga. LV Selskaber
og aktionærer S.D.4.14.
84 Se L 1993 1118.
85 TfS 1992, 81.
86 Se kap 4 nedan.
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förlust, fastställd efter danska principer, läggs till grund vid beräkningen av
sambeskattningsinkomsten. Om dotterbolaget genom regler i hemviststaten
senare kan utnyttja förluster enligt carry back metoden, påverkar detta inte
inkomstberäkningen direkt enligt de danska reglerna. Utländska bolag vilka
ingår i sambeskattning och som enligt den egna rättsordningen har möjlighet
till förlustutjämning bakåt i tiden, tvingas när återbetalning eller nedsättning
av tidigare erlagd utländsk skatt sker, återuppta avdrag gjorda i Danmark87.

Även andra utländska resultatutjämningsregler, som exempelvis
koncernbidrag, tillsammans med brister i lagstiftningen mot
internprissättning skulle kunna urholka beskattningsunderlaget i Danmark.
Om en koncern av vilken delar är sambeskattad, har utländska etableringar,
skulle vinster kunna ackumuleras i bolag som inte ingår i sambeskattningen,
samtidigt som förlusterna samlas i de av Danmark sambeskattade bolagen.
På så sätt skulle dotterbolagens samlade utgifter kunna användas för avdrag
vid fastställandet av koncernens resultat i Danmark, utan att motsvarande
inkomster beskattas. För att motverka olika former av konstruktioner i
enlighet med utländska skattesystem som leder till att utgifter hänförliga till
inkomster som inte beskattas i Danmark, ger avdrag i den sambeskattade
koncernen,  anger 5 G § LL att samtliga88 typer av avdrag och utgifter
hänförliga till inkomster som inte ingår i det danska beskattningsunderlaget,
medför avdragsrätt vid beräkningen av sambeskattningsinkomsten.
Paragrafen kan tillämpas endast då inkomsterna inte på något sätt ingår i
underlaget för beräkningen av dansk skatt89.

Genom att det i dansk rätt finns möjlighet för ett bolag att skjuta förluster
framåt i tiden, så kallad carry forward, kan ett bolag med stora latenta, eller i
vart fall presumtivt latenta90, skatteavdrag inlemmas i en sambeskattning. I
dessa fall får underskott som uppkommit innan dotterbolaget upptogs i
koncernen endast utnyttjas mot företagets egna framtida inkomster. De
danska carry forward reglerna innehåller en  tidsbegränsning enligt vilken
outnyttjade förluster äldre än fem år går förlorade. I detta avseende är de
danska reglerna mer restriktiva än motsvarande svenska, där det förvärvade
bolaget efter att ha ingått i  koncernen i ett helt beskattningsår inte omfattas
av andra begränsningar än att bolaget inte får utnyttja mottagna
koncernbidrag för kvittning mot underskott som är hänförliga till tiden före
ägarbytet. Fem år efter förvärvet står det koncernen fritt att utnyttja
framskjutna underskott. Eftersom svenska bolag har en i tiden obegränsad
förlustutjämningsrätt kan dessa efter karenstiden utnyttja det sparade
underskottet mot koncernbidrag.91

                                                
87 Se ex TfS 1989, 44 SD.
88 Se Klingsten och Peytz, s 134.
89 Inkomster som på något sätt påverkar den danska beskattningen faller därmed utanför
tillämpningsområdet för bestämmelsen, även om själva inkomsten inte beskattas. Se
Karnovs lovsamling s 1206 not 34,  om exempt med progressionsförbehåll.
90 För att avdrag senare skall kunna medges krävs en vinst mot vilken förlusten kan
avräknas.
91 Wiman s 565 ff.
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3.4 Credit för utländsk skatt

3.4.1 Metod

Skatter som betalats till utländsk stat får, vid såväl frivillig som tvungen
sambeskattning, avräknas från den danska inkomstskatten. Avdrag får enligt
33 § 1 st. LL göras från statlig, kommunal och amtskommunal inkomstskatt
som tas ut till på inkomsten för vilken utländsk skatt betalats. Kravet att
avdragen görs mot inkomstskatter hindrar avräkning mot moms,
uttagsbeskattning och andra skatter utan direkt koppling till inkomsterna
vilka beskattas i utlandet. Eftersom eventuell återbeskattning av tidigare
gjorda förlustavdrag enligt 33 E § LL beskattas hos moderbolaget som
inkomst, kan avräkning för utländska skatter göras mot återförda belopp.
Avdraget för den utländska skatten får inte överstiga det högsta av den
samlade danska skatten som löper på inkomsten och den utländska skatt
som faktiskt tagits ut. Det krävs inte att skatten vid tillfället för avräkning är
inbetald det inkomstår den avser, men moderbolaget skall kunna visa att
taxering gjorts eller att den utländska skatten på annat sätt fastställts för
dotterbolaget. Vid beräkningen bedöms samtliga dotterbolag, med hemvist i
samma stat som en enhet. Därefter följer separata beräkningar för respektive
hemviststat vilket får konsekvenser exempelvis för återbeskattningen av
gjorda avdrag.

Om den skattskyldige uppbär inkomster från flera olika källor, skall det
maximala avdrag som kan beviljas för respektive inkomst beräknas för varje
individuell källstat. Vilken typ av inkomst det rör sig om saknar i detta fall
betydelse92. Hela den i Danmark skattepliktiga inkomsten ligger till grund
för beräkningen, även eventuella negativa93 inkomstkomponenter.
Beräkningen sker enligt nedanstående formel:

[dansk skatt] x [avdragsberättigande inkomst]
[dansk skattepliktig inkomst]

Om den inkomst som är skattepliktig i Danmark är negativ eller noll beviljas
inte avräkning enligt creditmetoden ovan94.

                                                
92 Om olika inkomstslag beräknats separat hade istället ”per item limitation” varit för
handen. 
93 Att inkomsten är negativ innebär att en förlust är för handen, för att upprätthålla
terminologin i formeln används här uttrycket negativ inkomst.
94 Se ex TfS 1984, 154 LSR där en verksamhet enligt utländska regler hade betalat skatt för
vinsten inom viss del av verksamheten, men som totalt var förlustbringande. Avdrag enligt
creditmetoden kunde inte göras.
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3.4.2 Begränsningar

Först måste principen om att dubbelbeskattningsavtal aldrig kan utöka,
endast inskränka, de avtalsslutande staternas beskattningsanspråk
poängteras. Ur denna princip kan inte härledas något förbud att
internrättsligt framlägga beskattningsanspråk på inkomster, även om dessa
inskränks av ett dubbelbeskattningsavtal. Vid konkurrens mellan en stats
interna rätt och dubbelbeskattningsavtal vinner alltid det senare företräde,
varmed lagregeln inte kan tillämpas i det aktuella fallet. Beskattning av en
viss typ av inkomst inskränks genom dubbelbeskattningsavtal endast i
förhållande till de stater som anslutit sig till avtalet i fråga, varför en lagregel
kan utgöra en beskattningsgrund även om den endast undantagsvis kan
tillämpas. Det ovanstående framstår för den skatterättligt insatte läsaren som
en ren truism, men måste ifrågasättas vid läsandet av 33 §, 6 st LL95 som
undantagslöst utesluter tillämpning av samtliga dubbelbeskattningsavtal;

”Skat betalt til fremmed stat ... af sambeskattede selskaber, der ikke er
skattepliktige efter selskabsskattelovens § 1, kan alene fradrages i den danske
skat efter stk 1. Reglerne i eventuelle dobbeltbeskatningoverenskomster
anvendes ikke.”

Skall bestämmelsen tillämpas, leder detta till att skatt betalad i annan stat av
sambeskattade dotterbolag, som inte är skattepliktiga enligt 1 § SEL, endast
berättigar till avdrag i den mån så framgår av 33 § 1st LL, även då
dotterbolaget omfattas av ett dubbelbeskattningsavtal.

Skall internrättsliga bestämmelser tillåtas vinna företräde framför
internationella avtal strider detta mot artikel 27 i  Wienkonventionen96.
Artikeln innehåller ett explicit förbud mot att åberopa interna bestämmelser
som hinder för tillämpning av internationella avtal. Det borde saknas
anledning att i den interna lagstiftningen uppta regler som föreskriver att
internationella avtal ej skall tillämpas, då en sådan regel skulle sakna
verkan. Den aktuella bestämmelsen ligger trots vad som sagts ovan till
grund för beskattningen av samtliga koncerner med sambeskattade
dotterbolag utan obegränsad skattskyldighet i Danmark, varför det måste
undersökas på vilken grund tillämpning sker. Dubbelbeskattningsavtalens
syfte är att lindra beskattningen av, och för enskilda skattesubjekt. Bolag
som beskattas i Danmark för inkomster dessa förvärvat utomlands medges
avräkning helt enligt tillämpliga avtal. Danska moderbolag däremot, vilka
sambeskattas med sina utländska dotterbolag, omfattas inte av avtalen. Den
inkomst moderbolagen beskattas för, kan berättiga till avräkning eller
exempt för andra skattesubjekt vilka avses i dubbelbeskattningsavtalen.
Moderbolagets skatteplikt däremot omfattas över huvud inte av
dubbelbeskattningsavtalen varför frågan är rent internrättslig. 33 § 6 st LL

                                                
95 Bestämmelsen införes genom L 1995 312, och tillämpades med verkan från inkomståret
1995, med undantag för bolag vars räkenskapsår påbörjats före 1994-11-02, då tillämpning
skett först inkomståret 1996. Se även cirk 1997 82 avsnitt 6.4.
96 Wienkonventionen om traktaträtten. Wien den 23 maj 1969.
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bör ses som ett hinder mot analog tillämpning av dubbelbeskattningsavtal,
och inte ett folkrättsligt problem.

3.5 Sambeskattning upphör

En frivillig sambeskattnings upphörande har två väsentliga rättsföljder. För
det första hindras sambeskattning i framtiden mellan de utträdande bolagen
och för det andra skall gjorda förlustavdrag härrörande ut de bolag som
lämnar sambeskattningen återupptas till beskattning97. Eftersom de
deltagande bolagen även under sambeskattningen är självständiga
skattesubjekt får inte utträdet eller upphörandet av denna några direkta
konsekvenser för dotterbolagen i övrigt, om inte avbrottet beror på ett
deltagande bolags konkurs, då de övriga i detta fall gemensamt svarar för
eventuella skatteskulder hänförliga till detta bolag.

3.5.1 Fullständig återbeskattning98 

För att inte avdragsmöjligheterna i sambeskattningsinstitutet skall kunna
missbrukas finns en rad regler som på olika sätt återför de avdrag de
sambeskattade bolagen tidigare gjort för förluster inom koncernen. Gjorda
förlustavdrag sammanställs i ett särskilt så kallat genbeskatningssaldo99. När
ett förlustavdrag senare återförs till beskattning regleras
genbeskatningssaldot. Reglerna om genbeskatningssaldo följer samma
systematik som den per country limitation som gäller för credit för utländska
skatter Det innebär att om flera sambeskattade utländska dotterbolag har
hemvist i ett och samma land, skall förluster i dessa som lett till avdrag i
andra sambeskattade bolag sammanläggas och beräknas som en enhet100. 

När sambeskattningen upphör till följd av att ett sambeskattat dotterbolag
utträder ur denna, skall hela genbeskatningssaldot återföras till beskattning,
om inte den nedan behandlade begränsningsregeln tillämpas. Om
moderbolaget i en pågående sambeskattning upphör att vara obegränsat
skattskyldigt enligt 1 § SEL, skall utöver den fullständiga återbeskattningen,
även  återstående genbeskatningssaldon101 från dotterbolag som tidigare
lämnat sambeskattningen tas upp till beskattning.  

                                                
97 Se kap 3.2.5.
98 Se 33 E § LL och LV. Selskaber og aktionærer S.D.6.2.
99 Återbeskattningssaldo direktöversatt till svenska, den danska termen används dock nedan.
Se även LV Selskaber og aktionærer S.D.6.
100 Terminologin nedan utgår från endast ett sambeskattat bolag har hemvist i respektive
stat. 
101 Se kap 3.4.2.
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3.5.2 Begränsad återbeskattning102

Skall återbeskattningen begränsas, används samma metod som vid den
fullständiga återbeskattningen ovan för att inledningsvis fastställa det
genbeskatningssaldo som skall återföras till beskattning. Därefter beräknas
begränsningsbeloppet vilket består av den fiktiva vinst koncernen gjort om
dotterbolaget, som lämnar sambeskattningen, upphört med sin verksamhet,
och aktier som dotterbolaget äger sålts till marknadsvärde den sista dagen av
det sista räkenskapsåret sambeskattningen fortgick. För att det inte skall vara
möjligt att utan beskattning tömma det utträdande dotterbolaget på aktier
som skall tas upp enligt ovan, innan detta lämnar sambeskattningen, skall
den fiktiva vinsten ökas med skattefria103 utdelningar104 koncernen mottagit
tillsammans med skattefria reavinster vid aktieförsäljningar från
dotterbolaget under de senaste fem åren. 

Återbeskattningen skall begränsas om ett dotterbolag säljs till utomstående
och därmed lämnar såväl koncernen som sambeskattningen. Det saknar
betydelse för beräkningen av begränsningsbeloppet hur stor del av
dotterbolaget som koncernen avhänt sig, samtliga aktier och tidigare
skattefria utdelningar och reavinster skall medtas. Alla utdelningar och
reavinster som tillfallit något bolag inom koncernen beaktas105, inte endast
den sambeskattade grenen därav. Även då dotterbolaget försätts i konkurs
eller likvideras sker begränsad återbeskattning, förutsatt att inte ett
koncernförbundet bolag på något sätt övertar dotterbolagets verksamhet,
vilket medför fullständig återbeskattning. 

Den del av genbeskatningssaldot som till följd av begränsningsregeln inte
återbeskattats, sparas och beskattas i takt med att koncernen mottar
utdelning från, eller gör reavinster vid försäljning av aktier i, det bolag som
utlöst återbeskattningen. Det saknar betydelse om det är moderbolaget eller
annat koncernförbundet bolag som i övrigt förvärvar denna inkomst, på
samma sätt som det saknar betydelse om inkomsten är skattepliktig i
Danmark eller utomlands. Beskattning sker genom att det danska
moderbolaget i den tidigare sambeskattningen, ökar sina skattepliktiga
inkomster med utdelningen eller reavinsten. Har koncernen helt avhänt sig
dotterbolaget kan, som framgår av sammanhanget, inte återbeskattning ske.
Återfår koncernen kontrollen över det dotterbolag som enligt det
ovanstående utlöst begränsad återbeskattning, inom fem år från utträdet och
hela genbeskatningssaldot inte återförts till beskattning, skall återstoden av
detta tas upp av det ursprungliga moderbolaget106.

                                                
102 Se 33 E § LL och LV. Selskaber og aktionærer S.D.6.2.
103 Även reavinster och utdelningar som omfattats av exempt enligt dubbelbeskatt-
ningsavtal anses skattefria.
104 Utdelning anses normalt mottagen vid tiden för det utdelande bolagets stämma, se LV
Selskaber og aktionærer S.D.6.2.3.1.
105 Se 4 § 2 st KGL.
106 Se 33 E § LL och LV. Selskaber og aktionærer S.D.6.2.



28

4 Tvungen sambeskattning

4.1 Allmänt

Den tvungna sambeskattningen i 32 § SEL107 är principiellt jämförbar med
flertalet industrialiserade länders CFC-regler108, men behovet av institutet
föranledde lagstiftning först 1995109. Regeln tillämpas endast för juridiska
personer som äger utländska bolag, men motsvarade bestämmelser för
fysiska personer återfinns i 16 H § LL110. För lågbeskattade utländska bolag
som kontrolleras av danska bolag och därmed omfattas av lagens
tillämpningsområde medför den tvungna sambeskattningen delägar-
beskattning av inkomster i det utländska dotterbolaget, till den del dessa är
av finansiell karaktär och då endast i proportion till det danska bolagets
ägarandel i det utländska bolaget.

Den tvungna sambeskattningen saknar, som framgår av terminologin, inslag
av frivillighet, men märkligt nog innebär inte heller institutet någon egentlig
sambeskattning. Att termen likväl används beror troligen på de formella och
praktiska likheterna mellan frivillig och tvungen sambeskattning.
Vid tillämpning av såväl frivillig som tvungen sambeskattning skall
moderbolaget redovisa, och beskattas för111, vinsterna för de sambeskattade
bolagen. Vid tvungen sambeskattning tillåts dock inte avdrag för förluster i
dotterbolagen,  men däremot rätt till avdrag för skatter erlagda av utländska
dotterbolag, med samma inskränkningar som vid den frivilliga
sambeskattningen. Dessutom har bolag som drabbas av den tvungna
sambeskattningen möjlighet att istället för att tvångsmässigt sambeskattas
ansöka om den mer förmånliga frivilliga sambeskattningen, varför de båda
instituten vid tillämpningen måste anses som tätt sammanbundna.

4.2 Rekvisit

4.2.1 Kontroll

För att tvungen sambeskattning skall aktualiseras krävs först och främst att
moderbolaget kontrollerar det utländska bolaget med vilket förstnämnda kan
komma att sambeskattas. Så anses vara fallet så snart moderbolaget, direkt

                                                
107 Se även cirk 1997 82 och LV Selskaber og aktionærer S.D.5.
108 Rohatgi s 378 ff samt Wenehed s 39 f.
109 Regeln infördes genom L 1995 312 som en del av en generell uppstramning av
lagstiftningen till hinder för internationellt skatteundandragande och  skatteflykt.
110 Rohatgi, s 381, har dock inte uppmärksammat att CFC-regler finns även för fysiska
personer, men att dessa inte placerats i SEL, (Selskabsskatteloven!).
111 Jmf dock kap 3.3.
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eller indirekt, äger 25 procent112 av aktiekapitalet, eller på något sätt
kontrollerar mer än 50 procent av rösterna113. Närståendereglerna omfattar
såväl koncernförbundna bolag114, som aktieägare115, vilket skall hindra
kringgående genom att ägandet fördelas mellan olika enheter i samma
intressegemenskap116. Även vissa formellt fristående juridiska personer
omfattas av närståendereglerna som till exempel olika former av truster, om
dessa stiftats av det skattskyldiga bolaget eller dess närstående enligt
ovan117.

4.2.2 Finansiell verksamhet

Att det krävs att arten av dotterbolagets verksamhet i väsentlig grad är av
finansiell karaktär118 ger uttryck för lagstiftarens intention att hindra ägarna
från att förlägga verksamhet vars lokalisering är av underordnad betydelse
till lågskatteländer. Genom att produktionsbolag inte omfattas, kan det antas
att inte utlandsetableringar i utvecklingsländer med så väl låga löner som
skatter hindras.

Om verksamhetens bruttointäkter till 33 1/3 procent härstammar ur
finansiell verksamhet kan tvungen sambeskattning tillämpas. Vid
bedömningen av dotterbolagets verksamhetsområden bortses ifrån reavinster
vid försäljning av, och utdelning från, dotter-dotterbolag vilka dotterbolaget
har ett väsentligt inflytande över, om dessa kontrollerade bolag har hemvist i
samma land som dotterbolaget. Undantaget medför att omstruktureringar
inom koncerner vilka står under dansk kontroll inte leder till tvungen
sambeskattning. I annat fall kunde realisationsvinster inom vissa bolag i
koncernen medföra sambeskattning, trots att de utländska bolagen inte i
övrigt bedriver verksamhet av finansiell karaktär. Dessutom skulle ett
dotterbolag, med hemvist utomlands, som endast indirekt ägs av ett danskt
bolag inte kunna överföra vinster till detta moderbolag, om det funnits risk
för att varje led av aktieutdelning konstituerat finansiell verksamhet. 

Utländska dotterbolag som i sin tur äger bolag med hemvist i samma land
som dotterbolaget omfattas av en så kallad transpararensprincip119, en inte
helt ovanlig konstruktion för att bekämpa vissa bolagsbildningar i
skatteparadis. Enligt dessa regler skall inkomster i kontrollerade dotter-

                                                
112 Vid bestämmelsens införande fordrades 50 procent av aktiekapitalet, men detta ändrades
genom L 1998 1026. Se även Cirk 1999, 135.
113 I både Sverige är kraven något mildare för den skattskyldige, då 50 procent gäller för så
väl aktiekapital som röstvärde.
114 Jmf 4 § 2 st KGL.
115 Se 16 H § LL.
116 Regeln infördes genom L 1996 487 då den ursprungliga bestämmelsen, utan
närståenderegler visat sig vara verkningslös.
117 Se även Ensig m.fl. s 941.
118 Även försäkringsverksamhet omfattas, 32 § SEL, nedan används dock termen finansiell
verksamhet för så väl försäkringsverksamhet som finansiell verksamhet i strikt mening.
119 Se 32 § 2 st SEL.
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dotterbolag skall tas upp i dotterbolaget i förhållande till dess ägarandel, där
så väl direkt som indirekt ägande medräknas. Därmed bortfaller möjligheten
att genom utländska holdingbolag kringgå den tvungna sambeskattningen.
Även om holdingbolaget i strikt mening inte bedriver finansiell verksamhet
skall bolaget redovisa sina dotterbolags inkomster, och om dessa i tillräcklig
utsträckning härrör ur finansiell verksamhet anses även holdingbolaget
uppfylla verksamhetskravet.
 

4.2.3 Skattesats

Det tredje rekvisitet för tvungen sambeskattning har till syfte att hindra
skatteflykt genom att verksamheten förläggs till en stat där dotterbolagets
vinster beskattas väsentligen lägre än i Danmark. Även då den stat vari
dotterbolaget har sin hemvist fastställer tillämplig skattesats med hänsyn till
i vilket land moderbolaget har sin hemvist, och då koncernen har möjlighet
att nå en överenskommelse om tillämplig skattesats med skattemyndigheten
i landet där dotterbolaget har sin hemvist kan tvungen sambeskattning ske. 

För att en väsentligt lägre beskattning skall vara för handen krävs normalt att
denna understiger 75 procent av den danska, vilket idag skulle innebära 22,5
procent120. Denna nivå bör inte ses som varken absolut eller oföränderlig
över tiden121.

Vilken skattesats som skall anses belasta det utländska bolaget avgörs på
grundval av en prognos med ett längre tidsperspektiv än innevarande
räkenskapsår enlighet med going-concern-principen122. Tillämplig skattesats
skall avgöras i varje konkret fall123, varför den formellt gällande skattesatsen
saknar betydelse. Om skattebetalningen väsentligen förskjuts i tiden, i
förhållande till danska regler, uppkommer ett skatteuppskov. Skattens
storlek tillsammans med tidsförskjutning kan leda till betydande besparingar
för det skattskyldiga bolaget, varmed den effektiva skattesatsen anses
lägre124. Därmed har såväl tidpunkten för beskattning som den faktiska
skattesatsen för beskattningen i utlandet betydelse för om tvungen
sambeskattning tillämpas.

4.3 Delägarbeskattning

Inkomster i det utländska dotterbolagets finansiella verksamhet skall tas upp
även i moderbolagets redovisning i förhållande till hur stor andel av
dotterbolaget detta äger. Antaget att ett danskt bolag äger 90 procent av ett
utländskt, lågbeskattat bolag med finansiell verksamhet som omfattas av 

                                                
120 [ 0,30 x 0,75 ]
121 Dahlberg s 241med hänvisningar.
122 Karnovs lovsamling s 1146, not 254.
123 Se cirk 1997, 82 om International beskattning, p. 7.2.5.
124 Se ex TfS 1999 930 LR.
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tvungen sambeskattning, och dotterbolagets inkomster till 60 procent  härrör
ur den finansiella verksamheten, skall moderbolaget redovisa för 54
procent125 av bruttointäkterna i dotterbolaget. På samma sätt som vid
frivillig sambeskattningen följer endast avräkning enligt den interna
creditregeln126 och inte enligt dubbelbeskattningsavtal för de inkomster i
dotterbolaget som skall tas upp hos moderbolaget127. Om den utländska
skatten tillsammans med den påförda danska beskattningen överstiger dansk
beskattning av den aktuella inkomsten avräknas128 alternativt återbetalas den
överskjutande delen då den tvungna sambeskattningen upphör. 

Underskott i dotterbolaget får inte tas upp av moderbolaget, eller annat
bolag sambeskattat med detta, för avräkning utan kan endast föras fram för
avdrag i förhållande till kommande års överskott i dotterbolaget. När
dotterbolaget senare uppvisar ett positivt resultat kan den danska
beskattningen av dotterbolaget nedsättas med de sparade förlusterna. Dessa
avdrag behöver inte tas upp till återbeskattningen i enlighet med 33 E § LL,
vilket följer av de allmänna reglerna för carry forward. 

                                                
125 [ 0,90 x 0,60 = 0,54 ].
126 Se 33 § LL.
127 Se kap 4.
128 Se kap 4.
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5 Fast driftställe
Om ett bolag vill expandera verksamheten till andra länder än det egna, kan
detta genomföras på ett flertal olika sätt. Om det ursprungliga bolaget önskar
behålla fullständig kontroll över de utländska etableringarna finns två
alternativ, fast driftställe och helägda dotterbolag. Beroende på
skattelagstiftningen i det befintliga bolagets hemviststat kan alternativen ge
vitt skilda resultat, trots den danska lagstiftarens intention att bibehålla en
skattemässig neutralitet mellan etableringsformerna. Frivillig
sambeskattning medför i praktiken att de deltagande bolagen behandlas som
fasta driftställen,  även om ett fast driftställe skiljer sig från ett sambeskattat
dotterbolag i den mening att endast det senare är en juridisk person och
självständigt skattesubjekt. Förluster hänförliga till fasta driftställen skall,
om de använts för avdrag i den danska beskattningen, återföras enligt
samma principer som vid sambeskattning. Den viktigaste skillnaden är dock
att inkomster i de fasta driftställena omfattas av dubbelbeskattningsavtal,
och inte av den interna credit-avräkningen. 

En koncern som avbrutit sambeskattning och inte beviljas ett återupptagande
av denna, kan genom fusion med det utländska dotterbolaget, varmed
sambeskattning tidigare skedde, uppnå samma skattemässiga resultat i
Danmark som då sambeskattningen var i kraft. Detta förutsätter bland annat
att fusionsreglerna i dotterbolagets hemviststat liknar det danska, att
beskattningen av fasta driftställen och bolag är likartade och givetvis att
övriga företagsekonomiska faktorer inte hindrar konstruktionen.
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6 Utvärdering och
tillämpningar

6.1 Vilka bolag bör söka sambeskattning

För att tydliggöra sambeskattningens konsekvenser för de deltagande
bolagen har nedan redogjorts för hur denna påverkar olika
koncernsammansättningar med etableringar i stater med olika skattenivå.

Danska bolag bör nästan alltid sträva efter att vara sambeskattade. I de fall
hela koncernen uppvisar vinst, beskattas denna med 30 procents bolagsskatt
enligt 17 § SEL. Samma skattesats hade slagit mot varje vinstgenererande
enskild dansk enhet även om dessa inte varit sambeskattade. Om något av de
danska bolagen går med förlust kan denna utnyttjas för att minska de övriga
sambeskattade bolagens, oavsett hemvist, skattepliktiga vinster i Danmark.
Det medför en bättre skattesituation än för det fall att varje enhet beskattats
separat. Om samtliga bolag går med förlust påverkas inte det skattemässiga
resultatet direkt, men de samlade förlusterna i koncernen kan till följd av
carry forward reglerna användas för att minska en skattepliktig vinst så snart
sådan uppvisas inom något av koncernens bolag. Om samtliga bolag
beskattats separat, hade förluster inte kunnat utnyttjas i samma utsträckning
som om de sambeskattats. De enskilda bolagen hade inte haft möjlighet att
genomföra någon omedelbar resultatutjämning. Detta repareras inte heller
fullt ut om de vid senare tillfälle upptas i en sambeskattning, då ett bolag
som inträder i sådan inte kan utnyttja latenta avdrag för förluster hänförliga
till tiden före inträdet till avdrag mot vinster i andra bolag.

För bolag med hemvist utanför Danmark kan nivån på bolagsskatten i den
utländska staten vara avgörande för om bolaget i fråga skall ingå i
sambeskattningen. Om skattesatsen är lägre än den danska, bör bolag som
genererar vinster samtidigt som koncernen i övrigt, stå utanför
sambeskattningen. Vinsterna hänförliga till det utländska bolaget kommer
att beskattas högre om de ingår i, än om de står utanför sambeskattningen,
eftersom vinsten först beskattas av bolagets hemviststat, och därefter i
Danmark till en högre skattesats. Med hänsyn till de danska internrättsliga
avräkningsreglerna kommer den totala skatten på den utländska vinsten
uppgå till den i Danmark gällande procentsatsen. Om ett bolag beskattas
högre i sin hemviststat kommer vinsterna i bolaget beskattas i hemviststaten
i sådan utsträckning att den danska skatten, efter avräkning enligt
creditmetoden blir noll, vilket därmed inte påverkar en vinstgenererande
koncern. Därför kan bolaget delta i sambeskattningen med hänsyn till risken
för framtida oförutsedda förluster vilka kan utnyttjas för resultatutjämning i
Danmark.
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En koncern vars samlade resultat är negativt, med utländska dotterbolag
vilka generar vinster, förlorar genom sambeskattningen möjligheterna till att
skjuta fram de förluster som de utländska vinsterna använts för avdrag mot.
Den totala skattebördan för koncernen ökar i dessa fall något, även om
resultatet för det pågående räkenskapsåret visserligen inte påverkas.
Vinsterna från de utländska bolagen beskattas till följd av
resultatutjämningen inte i Danmark om koncernens förluster överstiger
dessa vinster. Men till följd av att förlusterna minskas, ökar skattebördan
sett över tiden eftersom möjligheten till carry forward inskränks, oavsett
vilken skattesats som tillämpas i dotterbolagens hemviststater.

Sammanfattningsvis bör endast dotterbolag med hemvist utanför Danmark
som uppvisar, eller inom överskådlig tid riskerar att uppvisa, förluster ingå i
sambeskattningen. Om ett utländskt dotterbolag med finansiell verksamhet
har hemvist i en stat med en, ur ett dansk perspektiv allt för låg skattenivå,
kan det för att undvika nackdelarna som följer av den tvungna
sambeskattningen129 trots det ovanstående vara lönsamt att bolaget ingår i en
dansk frivillig sambeskattning.

6.2 Egendomsöverföringar i Sverige

När ett sambeskattat dotterbolag drabbas av ekonomiska problem måste
moderbolaget kunna tillskjuta medel för att upprätthålla det skuldtyngda
bolagets likviditet. I svensk rätt görs transaktionen i form av koncernbidrag
eller genom aktieägartillskott; institut som saknas i dansk rätt.  I Danmark
får dotterbolaget istället genom emissioner öka det egna kapitalet. Tecknas
aktierna av de befintliga ägarna proportionellt mot dessas tidigare innehav
beskattas inte de inflytande medlen, i annat fall sker sedvanligt beskattning
av försäljningen enligt ABL130. För att återställa balansen mellan likvida
medel och aktiekapital måste aktierna försäljas till överkurs, vilken inte
heller beskattas131. Andra tillskott från ägarkretsen än överkurs vid
aktieförsäljning beskattas i det mottagande bolaget.

Beskattningen i Danmark skall beräknas efter danska principer, och sker
utan hänsyn till det skattemässiga resultatet i Sverige. För att koncernen
skall minimera skattebelastningen måste undersökas vilka olika möjligheter
koncernen har att uppnå resultatutjämning enligt de svenska reglerna och
vilka konsekvenser en sådan utjämning får för koncernbeskattningen i
Danmark.

                                                
129 Se kap 5.
130 Se LV Selskaber og aktionærer S.C.1.2.1.1.
131 13 § 1 st 1 p SEL.
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6.2.1 Aktieägartillskott

Institutet aktieägartillskott saknas i dansk rätt. Av allmänna avdragsregler
framgår att moderbolaget kan erhålla avdrag för utgifter hänförliga till
intäkternas förvärvande, därmed kan aktieägartillskott berättiga till avdrag
om de syftat till att rädda ett dotterbolag undan konkurs. Så väl Landsretten
som Landsskatteretten anser dock att aktieägartillskott som ges till
insolventa eller illikvida dotterbolag inte skall beskattas som räntefria lån132,
vilka normalt beskattas med ett skönsmässigt påfört räntebelopp. Det kan
dock inte med säkerhet konstateras att varje form av kapitaltillskott i
dotterbolagen undgår beskattning. 

6.2.2 Koncernbidrag

Koncernbidrag leder enligt svensk rätt till att givaren beviljas avdrag för det
överförda beloppet, och mottagaren skall uppta detta till beskattning. Om
det mottagande bolaget har underskott, leder resultatutjämningen till en
lägre beskattning för koncernen i helhet. Om de båda bolagen ingår i en
dansk sambeskattning, kommer skall det mottagna beloppet beskattas, men
avdrag beviljas inte. Trots denna extra beskattning kan koncernbidrag
användas för att åstadkomma en lägre beskattning för koncernen i helhet. 

För två svenska dotterbolag, där det ena gör en förlust om –100 och det
andra en vinst om 200, blir den totala skatten i Sverige 56 om koncernbidrag
inte utnyttjas. Resultaten som skall beskattas var för sig är +200 och –100,
där förlusten kan sparas. Den danska skatten som skall belasta de svenska
bolagen, före creditavräkning, blir 30, eftersom resultaten sammanläggs för
utländska bolag med hemvist i samma stat. Efter avräkning, blir den danska
skatten noll, eftersom den svenska överstiger den danska. Den totala
beskattningen av bolagen blir därmed 56. Utnyttjas möjligheten till
koncernbidrag blir den svenska skatten 28 och den danska 60, eftersom det
mottagande bolaget skall ta upp bidraget till beskattning utan att
motsvarande avdragsrätt finns för givaren av bidraget. Efter avräkning skall
32 erläggas i skatt i Danmark och 28 i Sverige. Jämfört med ovanstående
exempel där koncernbidrag inte utnyttjades blir skatten här något högre.
Uppvisar båda de svenska bolagen vinst, blir ökningen av den totala skatten
ännu större. 

Är den utländska bolagsskatten högre än den danska, skulle ett nyttjande av
koncernbidrag istället sänka den totala beskattningen. Med en utländsk
bolagsskatt om 32 procent, beskattas bolagen enligt exemplet ovan med 64
utomlands och 60 i Danmark, då koncernbidrag inte utnyttjas. Den totala
beskattningen stannar dock vid 64, till följd av de danska
avräkningsreglerna. Utnyttjas istället koncernbidrag blir den utländska
skatten 32 och den danska 60, vilken efter creditavräkning uppgår till 28.

                                                
132 Se TfS 1997, 102 ØL och TfS 1997, 452 DEP.
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Den totala skatten för de båda bolagen blir i dessa fall i nivå med den
danska.
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7 Avslutning
För de deltagande bolagen är de praktiska skillnaderna mellan svensk och
dansk resultatutjämning inte så stora, resultatutjämning inom koncernen
kommer på ett eller annat sätt till stånd. De största skillnaderna är dels att
sambeskattningen inte kan återupptas, och dels att utländska bolag tillåts
ingå i den danska resultatutjämningen. Det är dock svårt att, utan att
behandla övriga skatteregler som exempelvis den särskilda beskattningen av
holdingbolag i Danmark, avgöra vilket skattesystem som är mest
gynnsammt för de deltagande bolagen. Det har inte heller varit arbetets syfte
att göra en sådan undersökning, men en komperativ undersökning kan vara
av intresse där samtliga ekonomiska konsekvenser av en koncerns placering
beaktas.

Den danska frivilliga sambeskattningen har ett antal fördelar gentemot
svenska koncernbidrag. Främst att utländska dotterbolag tillåts delta i
sambeskattningen, vilket inte bara är betydelsefullt för koncernen, det
undanröjer även, eller i vart fall minskar, risken för invändingar om
diskriminering, från så väl de skattskyldiga som mellan- och överstatliga
organisationer. För bolag med vilkas aktier det bedrivs handel har
sambeskattningen en klar pedagogisk fördel. Det är när sambeskattning väl
ingåtts, tydligt för marknadsaktörerna vilka övriga koncernbolags resultat
som kan påverka resultatet för det aktuella bolaget. Motsatsvis saknar den
formella uppbyggnaden av det danska systemet varje form av pedagogiskt
inslag, situationen är jämförbar med de svenska skattereglerna före IL. Ett
flertal lagar påverkar beskattningen och dessa är inte samlade och saknar i
många fall explicita referenser inbördes, trots att begrepp och systematik
uttrycks i annan lag. Det har till stor del avhjälps av Ligningsvejledningen,
vilken är systematiskt uppbyggd och riklig försedd med exempel och
innehåller referenser till så väl aktuella lagrum som praxis. 

Ur integrationssyfte hade det varit önskvärt med en överenskommelse,
utöver det nordiska dubbelbeskattningsvatalet, om en enhetlig beskattning
av dansk-svenska koncerner. En möjligt alternativ hade varit att koncernens
skattepliktiga inkomst fastställs enligt ett lands principer, varefter de olika
dotterbolagens hemviststater används för att avgöra hur skatterna skall
fördelas mellan länderna. Därmed undviks problematiken med institut som
återfinns endast i ett skattesystem, som exempelvis aktieägartillskott,
koncernbidrag och sambeskattning. Med  hänsyn till den ömsesidiga
avsaknaden av reformvilja som tycks karaktärisera Öresundssamarbetet, lär
rådande ordning bestå under överskådlig tid. Möjligen kan framtida
regleringar för koncernbeskattning framtagna inom EU komma att förbättra
situationen även i Öresundsregionen. Det skall dock avslutningsvis
poängteras att skillnaderna mellan dansk och svensk koncernbeskattning inte
är så stora, eller leder till en så orimlig dubbelbeskattning att skattereglerna
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kan anses som det största hindret mot gränsöverskridande handel och
etablering.
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