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Hvis et dansk selskab, fond eller forening har 

haft et udenlandsk datterselskab, fast 

driftssted eller fast ejendom, som er lukket ned 

med et endeligt underskud, medfører en EU-

dom, at der kan være mulighed for genoptagelse 

af tidligere skatteansættelser og få et 

ekstraordinært fradrag. 
 
 

Hvilke udenlandske enheder om-
fattes? 
Adgangen til genoptagelse omfatter endelige under-

skud i følgende: 

 

• Direkte ejede datterselskaber, der er/var hjemme-

hørende i et andet EU/EØS-land, Færøerne eller 

Grønland, og hvori det danske selskab har/havde 

bestemmende indflydelse 

• Indirekte ejede datterselskaber, der er/var hjem-

mehørende i et andet EU/EØS-land, Færøerne eller 

Grønland, og hvori det danske selskab har/havde 

bestemmende indflydelse, dog kun hvis alle mellem-

liggende selskaber er beliggende i samme land som 

det indirekte ejede datterselskab 

• Faste driftssteder (filialer) i et andet EU/EØS-land, 

Færøerne eller Grønland 

• Faste ejendomme i udlandet – altså ikke kun i 

EU/EØS-lande – dog kun hvis den faste ejendom 

ikke er en del af et skattepligtigt fast driftssted i 

udlandet. 

 

Det danske selskab skal have haft bestemmende ind-

flydelse i det udenlandske selskab uden afbrydelse fra 

og med det år, hvori underskuddet opstod, og til og med 

det år, hvori underskuddet bliver endeligt og er fra-

dragsberettiget.  

 

 

Hvornår er underskud endelige? 
Underskud er i den sammenhæng endelige på det tids-

punkt, hvor der efter reglerne i det pågældende land 

ikke længere er nogen mulighed for at modregne dem i 

skattepligtig indkomst, hverken i tidligere år, i under-

skudsåret eller i efterfølgende år, og hverken i det på-

gældende selskab eller andre selskaber i udlandet. 

 

Der vil som udgangspunkt kun være tale om endelige 

underskud, når det udenlandske selskab er likvideret, 

når det faste driftssted er ophørt og afmeldt hos 

skattemyndighederne i udlandet, eller når den faste 

ejendom er afstået. 

 

 

Fradragets størrelse 
Fradrag for de endelige underskud skal opgøres efter 

danske skatteregler. 

 

Det betyder, at der skal udarbejdes en ”fiktiv” ind-

komstopgørelse fra og med det år, hvori underskuddet 

realiseres, og til og med det år, hvori underskuddet bli-

ver endeligt, og at et underskud alene kan fradrages, 

hvis dette var muligt efter danske regler. For så vidt 

angår endelige underskud i udenlandske datterselska-

ber, så vil de f.eks. kun kunne modregnes i positiv skat-

tepligtig indkomst i det danske selskab og hermed sam-

beskattede selskaber i det år, hvori det udenlandske 

underskud bliver endeligt. Endelige udenlandske under-

skud herudover vil bortfalde.  

 

 

Hvilke år? 
For endelige udenlandske underskud i direkte ejede 

udenlandske datterselskaber, i udenlandske faste 

driftssteder og vedrørende fast ejendom i udlandet 

kan der ske genoptagelse for indkomståret 2009 og ef-

terfølgende år. 

 

For endelige underskud i indirekte ejede udenlandske 

datterselskaber kan der ske genoptagelse for ind-

komståret 2016 og senere indkomstår. 

 

 

Fradrag for ”gamle” underskud i udlandet  
En genoptagelsesmulighed tilbage til 2009 
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Vi er et uafhængigt medlem af 

det globale rådgivnings- og revisionsnetværk 
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Hvornår skal der anmodes om 
genoptagelse? 
For så vidt angår indkomstårene 2017 og 2018, skal an-

modning om genoptagelse være indsendt til Skattesty-

relsen senest den 1. maj 2021. 

 

For indkomstårene 2009-2016 skal anmodning om gen-

optagelse være indgivet til Skattestyrelsen senest 6 

måneder efter udsendelsen af Styresignalet, dvs. se-

nest 6.7. 2021. 

 

 

Afslutning 
Der er tale om komplekse regler, så tag kontakt til din 

revisor eller skatterådgiver og hør om mulighederne 

for genoptagelse. 


