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Skatteministeriet har den 10. september 2018 fremsendt ovennævnte forslag til
FSR - danske revisorer med anmodning om bemærkninger.

FSR – danske revisorer har gennemgået udkastet og har følgende bemærkninger
til lovforslaget.

Generelle bemærkninger

Som det også fremgår af de indledende bemærkninger i udkast til lovforslaget,
har EU-Domstolen afsagt dom den 21. juni 2018 om, at udenlandske
investeringsinstitutters manglende adgang til at opnå fritagelse for den danske
udbytteskat er i strid med reglerne om kapitalens fri bevægelighed. Dommen
nødvendiggør en lovændring, som ifølge bemærkningerne vil indgå i et senere
lovforslag.

FSR - danske revisorer vil opfordre til, at der foretages én samlet
gennemarbejdet justering af reglerne for investeringsinstitutter og
investeringsselskaber, som fremsættes i ét samlet lovforslag, således at det
undgås, at der skal foretages nye ændringer til de i dette lovudkast foreslåede
ændringer. I den forbindelse skal det også bemærkes, at FSR - danske revisorer
med tilfredshed har noteret sig, at der senere vil blive fremsat forslag om nye
regler for udbyttebeskatning baseret på et princip om nettoindeholdelse af den
endelige udbytteskat i forbindelse med udbetalingen af udbyttet. Det skal dog
anbefales, at de ændringer, der følger heraf, også indarbejdes i et samlet forslag



Side 2om ændringer til reglerne for investering i investeringsinstitutter og
investeringsselskaber.

Bedre vilkår for tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter

Efter FSR – danske revisorers opfattelse synes den del af lovforslaget, der
omhandler fritagelse for udenlandske investorer for betaling af dansk udbytteskat
ved investering i danske investeringsinstitutter heller ikke at være helt
gennemarbejdet.

Ifølge forslaget skal udenlandske investorer ikke betale dansk udbytteskat, når
der modtages udbytte fra et dansk investeringsinstitut, der har betalt 15 % i skat
af udbytter, der er modtaget fra danske selskaber.

For investeringsselskaber er denne betingelse allerede opfyldt, idet danske
selskaber ved udlodning til investeringsselskaber skal indeholde 15 % i
udbytteskat, der er en endelig skat for investeringsselskabet.
Investeringsselskabet vil således opfylde betingelsen for, at udenlandske
investorer ikke skal betale yderligere skat af udlodninger fra
investeringsselskabet.

Imidlertid skal danske selskaber ikke indeholde udbytteskat i udbytter til danske
investeringsinstitutter med minimumbeskatning, idet danske
investeringsinstitutter med minimumsbeskatning ikke betaler udbytteskat.
Det medfører efter forslaget, at danske investeringsinstitutter med
minimumsbeskatning ”vil skulle tage højde for den foreslåede betingelse, hvis
deres udenlandske investorer skal opnå en fritagelse for den danske
udbytteskat.”

Den citerede passus er det eneste som forslaget og bemærkningerne nævner
om, hvorledes der skal forholdes, hvis et dansk investeringsinstitut med
minimumsbeskatning, der har udenlandske investorer, vil undgå, at de
udenlandske investorer skal betale skat af udlodningen fra det danske
investeringsinstitut.

Den manglende regulering kan eventuelt skyldes, at det vil være meget
vanskeligt at administrere betingelsen for at opnå skattefritagelse for udlodning
til for udenlandske investorer i et dansk investeringsinstitut med



Side 3minimumsbeskatning, der har både danske og udenlandske medlemmer, der
træder ind og ud i løbet af året.

Danske investeringsinstitutter med minimumsbeskatning håndterer dog allerede i
dag de særlige forhold, der gælder i forhold til minimumsbeskatning og ind- og
udtræden i løbet af året, og under alle omstændigheder bør det være klart ud fra
lovgivningen, hvordan de danske investeringsinstitutter skal forholde sig i forhold
til beregning og betaling af skat af udbytte fra danske aktier, hvis de ønsker, at
deres udenlandske investorer skal være fritaget for dansk udbytteskat.
Det samme gælder i forhold til udenlandske investeringsinstitutter bl.a. i forhold
til en fund-of-fund struktur som nævnt i lovudkastets bemærkninger på s. 44
øverst.

Bedre vilkår for opsparing i investeringsinstitutter

Ifølge lovudkastet deles investeringsselskaber efter
aktieavancebeskatningslovens § 19 op i aktiebaserede investeringsselskaber og
obligationsbaserede investeringsselskaber, hvad angår personers beskatning.
Forslaget kan ses som en nødvendighed, hvis der fortsat ønskes en forskel i
beskatningen af afkast af aktier contra afkast af investeringer i andre
værdipapirer og investeringsobjekter, om end denne forskel efterhånden er
indsnævret en hel del med skatteloftet på 42 % af positiv kapitalindkomst.
Det må dog anses som lidt misvisende at anvende ordene ”enkel og entydig” i
sammenhæng med bestemmelserne i aktieavancebeskatningsloven, som ved
lovforslaget tilføres endnu en dimension til en i forvejen kompliceret
skatteregulering af aktieinvesteringsområdet.

Det er endvidere vanskeligt at se, hvorledes denne ændring skal få reel
betydning for investering i udenlandske investeringsselskaber.
Som det fremgår af forslaget, skal to betingelser være opfyldt for, at
etinvesteringsselskab er aktiebaseret:

1. Investeringsselskabet skal forud for indkomståret have meddelt told- og
skatteforvaltningen, at det er aktiebaseret.

2. 50 % eller mere af Investeringsselskabets aktivmasse skal gennemsnitlig
i indkomståret være placeret i aktier med undtagelse af aktier i
obligationsbaserede investeringsselskaber og obligationsbaserede
investeringsinstitutter med minimumsbeskatning.



Side 4Den sidste betingelse skal dokumenteres overholdt ved indsendelse af
oplysninger til told- og skatteforvaltningen i året efter indkomståret til brug for
vurdering af, om betingelsen er overholdt.

Udenlandske investeringsselskaber med investorer fra flere lande vil formentlig
ikke imødekomme disse krav blot på grund af nogle enkelte danske investorer.
De forbedrede vilkår forekommer derfor at være forbeholdt udenlandske
investeringsselskaber, der specifikt vil oprette afdelinger, der skal markedsføres
på det danske marked.

Det åbner imidlertid ikke væsentligt op for danske investorers muligheder for at
investere i udenlandske investeringsselskaber, der er overvejende aktiebaserede,
og samtidig få afkastet beskattet som aktieindkomst. Dokumentationen for, at
det udenlandske investeringsselskab investerede i overvejende aktier, burde
derfor kunne dokumenteres på anden måde, f.eks. i form af de
investeringsrapporter, som investorerne løbende modtager fra
investeringsselskabet, og hvoraf ofte også fremgår, hvad det er for værdipapirer,
som investeringsselskabet investerer i, og hvordan fordelingen er mellem de
enkelte typer af værdipapirer.

Kommentarer og spørgsmål til enkelte bestemmelser i lovforslaget

§ 1 nr. 15
Det er FSR - danske revisorers forståelse, at denne del af lovforslaget
omhandlende de foreslåede ændringer til reglerne for investeringsselskaber skal
forbedre de skattemæssige forhold for fysiske personers investering i
aktiebaserede investeringsselskaber, herunder udenlandske enheder, der
kvalificeres som omfattet af ABL § 19, f.eks. ETF'er.

Nogle ETF'er/investeringsselskaber tilbyder investorerne afkast baseret på et
aktieindeks eller et udvalg af aktier. EFT’ernes investering kan ske i form af køb
af aktier i indekset og/eller via indgåelse af finansielle kontrakter. Aktierne vil der
efter den foreslåede § 19 B i aktieavancebeskatningsloven tælle med i
beregningen af den kvalificerede andel, når det skal vurderes om 50 pct.’s kravet
er opfyldt. Kan det samtidig bekræftes, at hvis indekset risikoafdækkes af ETF'en
med finansielle kontrakter fremfor køb af aktierne, så vil de finansielle kontrakter
ikke anses som 'aktier mv' efter den foreslåede regel, og således ikke tælle med
til de 50 pct., der skal til for at kunne kvalificeres om aktiebaseret?



Side 5Endvidere ønskes opfyldelsen af 50 pct. kravet nærmere belyst i forhold til funds
of funds strukturer ud fra følgende eksempel:

Et investeringsselskab investerer 51 pct. af sine aktiver opgjort efter det
foreslåede gennemsnitsprincip i en forening, der investerer 51 pct. af sine aktiver
direkte i aktier, der tæller med i kvalifikationen af et aktiebaseret
investeringsselskab. Kan det bekræftes, at der ikke gælder et
”transparensprincip”, men at investeringsselskabet vil kunne kvalificeres som
aktiebaseret, fordi det har over 50 pct.af sine aktiver placeret i en forening, der
er aktiebaseret og således tæller med i den kvalificerende andel ved vurdering af
investeringsselskabets aktivmasse?

§ 1 nr. 23
Lovudkastet indeholder ret detaljerede regler om statusskift, men
bemærkningerne hertil kunne eventuelt suppleres med en oversigt for at skabe
bedre overblik over reglerne.

Oversigten kunne efter FSR danske revisorers forståelse være følgende:
Fra Til Konsekvens for investorer
§ 19 B §§ 19 C og 22 Ingen afståelsesbeskatning
§ 19 B § 21 Afståelsesbeskatning
§ 19 C § 19 B og 22 Ingen afståelsesbeskatning
§ 19 C § 21 Afståelsesbeskatning
§ 21 §§ 19 B, 19 C og 22 Afståelsesbeskatning
§ 22 §§ 19 C og 21 Ingen afståelsesbeskatning
§ 22 § 19 B Afståelsesbeskatning

Hvis FSR - danske revisorers forståelse af reglerne er korrekt kan det undre, at
statusskift fra de foreslåede regler i §§ 19 B og 19 C til § 21 medfører
afståelsesbeskatning, når dette ikke er tilfældet ved skifte fra § 22 til § 21. Der
ses i så fald alene at være kildeartsbegrænsningen for tab på børsnoterede aktier
herunder tab på certifikater i aktiebaserede investeringsinstitutter med
minimumsbeskatning at tage højde for, hvor det kun skulle være ved statusskifte
fra § 21, at der skal være afståelsesbeskatning.

§ 3
Det fremgår af lovudkastet, at udenlandske investorer i danske
investeringsselskaber og investeringsinstitutter med minimumsbeskatning
fritages for dansk udbytteskat af udlodninger under forudsætning af, at



Side 6foreningen har betalt 15 pct. i dansk kildeskat af udbytter modtaget fra danske
selskaber (med visse undtagelser). I den forbindelse har vi følgende spørgsmål.

Kan det bekræftes, at det er valgfrit, om foreningen vil følge denne nye model
eller vil fortsætte med at benytte sig af dansk udbyttefrikort og fortsat indeholde
dansk kildeskat af udlodninger?

Såfremt der kan svares bekræftende på ovenstående spørgsmål, kan det da
oplyses, hvorledes dette valg træffes, og om investorer i et investeringsselskab
eller i et investeringsinstitut vil blive beskattet i henhold til eksisterende regler,
såfremt investeringsselskabet henholdsvis investeringsinstituttet benytter sig af
et frikort, mens en manglende benyttelse af frikortsmodellen automatisk
medfører valg af den nye ordning, det vil sige beskatning af dansk udbytte på
investeringsselskabs- henholdsvis investeringsinstitutniveau og tilsvarende
fritagelse for investors begrænsede skattepligt af udlodninger?

I tilfælde af, at der er valgfrihed, kan det så oplyses, om foreningen kan skifte
mellem den ene og den anden metode fra et indkomstår til et andet?

Kan det bekræftes, at for en dansk investor i en dansk forening, der beskattes
efter den nye metode, vil den danske udbytteskat, der betales ved udlodningen
fra det udloddende selskab til foreningen, ikke kunne modregnes i investors skat
af indkomst fra foreningen, hvorved nettoresultatet for en dansk investor, der
investerer i danske aktier gennem en dansk forening, bliver lavere efter den nye
metode end efter den eksisterende metode og desuden lavere end ved direkte
investering i de danske aktier, jf. taleksemplet nedenfor

Taleksempel

Dansk personlig investor i danske aktier
Investering via
aktiebaseret
forening efter
gældende
frikortsmodel

Investering
via forening
efter ny model

Direkte
investering

Bruttoudbytte 100 100 100
Nettoudbytte i
forening

100 85 N/A



Side 7Investors udbytte før
skat

100 85 100

Investors skat (under
progressionsgrænsen)

27 23 27

Investors
nettoudbytte

73 62 73

Kan en forening vælge metode separat for hver afdeling i foreningen, det vil sige,
kan en forening benytte sig af frikort for en afdeling og indeholde dansk kildeskat
af udlodning fra denne afdeling, f.eks. en afdeling med danske investorer, mens
den undlader at benytte frikort for andre afdelinger, f.eks. med udenlandske
investorer, hvor der således indeholdes dansk kildeskat af udlodningerne?

Vi står naturligvis gerne til rådighed for en eventuel uddybning af ovenstående.

Med venlig hilsen

Bjarne Gimsing Louise Egede Olesen
Formand for skatteudvalget Skattekonsulent


