
04.021 Kontrollerede transaktioner – blanketoversigt  
Obs. skærmbillederne er taget i blanket udviklingsmiljø. I den endelige version vil ordet ”optional” være 

udskiftet med frivilligt og hjælpetekster vil have symbolet ”?” i stedet for ”!”. Teksten som er indsat under 

”?” indeholder hjælpeteksterne, der er indsat i blanketten.  ”Please select” vil være udskiftet med ”Vælg”. 

 

 

?: 

Du har bestemmende indflydelse over et selskab, hvis du direkte eller indirekte ejer mere end 50 % 

af aktiekapitalen eller råder over mere end 50 % af stemmerne. Ved bedømmelsen af, om du har 

bestemmende indflydelse, medregnes: 

• ejerandele og stemmerettigheder, som andre selskabsdeltagere har, hvis du har en aftale med 

dem om at udøve fælles bestemmende indflydelse. 

• ejerandele og stemmerettigheder, som du har i fællesskab med dine nærtstående mv. 

Ved et selskab (det vil sige en juridisk person) forstås her fx et anpartsselskab, aktieselskab eller 

tilsvarende kapitalselskab, der er et selvstændigt skattesubjekt, uanset om det er skattepligtigt, og 

uanset om det er hjemmehørende i Danmark eller i udlandet. 



 

Ved fast driftssted forstås, 

• at du bor i Danmark og har indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed i et andet land 

(herunder fra Grønland og Færøerne), eller 

• at du ikke bor i Danmark (men i et andet land, i Grønland eller på Færøerne), og at du enten 

selv eller sammen med andre driver selvstændig erhvervsvirksomhed i Danmark.    

 

?: 

Ved kontrollerede transaktioner forstås enhver handel eller økonomisk forbindelse mellem  

• dig og et selskab, som du har en bestemmende indflydelse over  

• dig og dit faste driftssted i udlandet (herunder Grønland og Færøerne).  

• dig - hvis du ikke bor i Danmark (men i et andet land, Grønland eller på Færøerne) - og dit faste 

driftssted i Danmark.    

Se eventuelt også Den juridiske vejledning, afsnit C.D.11.12 Oplysningspligten efter skattekontrollovens § 

38.  
 

 

 

https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2232550&chk=217272
https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2232550&chk=217272


?: 

Ved fast driftssted forstås, 

• at du bor i Danmark og har indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed i et andet land (herunder 

fra Grønland og Færøerne), eller 

• at du ikke bor i Danmark (men i et andet land, i Grønland eller på Færøerne), og at du enten selv 

eller sammen med andre driver selvstændig erhvervsvirksomhed i Danmark. 

 

  



 



 

  



 



 

  



 

  



 

 


