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3. august 2015 

Udkast til styresignal om international 

sambeskatning, H150-15.  
 

 

SKAT har d. 17. juni 2015 fremsendt ovennævnte forslag til styresignal til FSR - 

danske revisorer med anmodning om bemærkninger. 

 

FSR – danske revisorer har følgende bemærkninger hertil: 

 

Det anføres i udkastets afsnit 2, at styresignalet (bl.a.) vedrører den situation, 

hvor et selskab (i udkastet benævnt som ”A”) indgår som datterselskab i en 

international sambeskatning i en del af indkomståret, hvorefter datterselskabet 

udgår af sambeskatningen og bliver moderselskab for et eller flere udenlandske 

selskaber i resten af indkomståret. 

 

Det anføres i udkastets afsnit 4, at (datter)selskabet samtidig med opkøbet bliver 

administrationsselskab for de udenlandske datterselskaber i en international 

sambeskatning. 

 

Problemstillingen formuleres således i udkastets afsnit 4: 

 

”Gælder A’s valg af international sambeskatning for hele indkomståret, selv om 

valget først foretages i delperiode 2? ”  

 

SKAT anfører herom (senere i afsnit 4): 

 

”Det er derfor SKATs opfattelse, at valget af international sambeskatning i den 

beskrevne situation ikke vil få betydning for selskabets indkomstopgørelse i 

delperiode 1, hvor selskabet indgår i en anden sambeskatning. I delperiode 1 er 

det dét selskab, der i den sambeskatning, har været ultimativt moderselskab, der 

har kunnet vælge, om selskabet skulle indgå i en international sambeskatning.” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 2 Den beskrevne situation synes således at være, at A for delperiode 1 indgår som 

datterselskab i en international sambeskatning, og at A for delperiode 2 – nu som 

administrationsselskab - tillige vælger international sambeskatning. 

 

Situationen kunne også have været: 

 

1. At den koncern, hvori A indgik som datterselskab i delperiode 1, ikke havde 
valgt international sambeskatning, men at A ønsker at vælge dette for 
delperiode 2 hvor A selv er ultimativt moderselskab i en koncern, eller 

2. At A ikke ønsker at vælge international sambeskatning for delperiode 2, 
men den koncern, hvori A indgik som datterselskab i delperiode 1, havde 
valgt international sambeskatning. 

 

Som vi forstår udkastet er det SKATs opfattelse, at A’s til- eller fravalg af 

international sambeskatning for delperiode 2 ingen konsekvenser har for den 

sælgende koncern for delperiode 1. Hvis den sælgende koncern ikke havde valgt 

international sambeskatning, bliver den derfor ikke ”påtvunget” dette i tilfælde af, 

at A for delperiode 2 vælger international sambeskatning. Hvis den sælgende 

koncern omvendt har valgt international sambeskatning, men A for delperiode 2 

ikke ønsker international sambeskatning, bliver den sælgende koncerns 

internationale sambeskatning heller ikke afbrudt heraf. 

 

SKAT bedes bekræfte dette. 

 

Herudover har FSR – danske revisorer for nærværende ingen bemærkninger til 

forslaget.   
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