
KURSUSMATERIALET ER PÅ DE NÆSTE SIDER I PDF-FILEN
Så bladre ned til de næste sider. På PC kan du bruge pil-taster. På en tablet kan du swipe op eller til siden.

Noter PC
Noter iOS 
(iPad)

Noter  
Android

GEM MATERIALET
Her er en vejledning til at gemme materialet på de forskellige platforme. 
Klikker du på knappen nederst får du en vejledning i at lave noter.

PC

Klik på dit link i e-mailen.

Herefter åbner din brows-
er og pdf-filen hentes.

Bevæg musen ned i bun-
den af vinduet for at få 
menuen frem.

Klik på diskette-ikonet for 
at gemme filen lokalt.

iOS

Klik på dit link i e-mailen 
på din iPad.

Herefter åbner din brows-
er og pdf-filen hentes.

Tryk på skærmen for at få 
menuen frem.

Klik på Åbn i… og vælg 
Adobe Reader.

Android

Klik på dit link i e-mailen 
på din Android.

Herefter åbner din brows-
er og pdf-filen hentes.

Klik på  for at åbne 
filen.

Vælg herefter Adobe 
Reader.

HENT ADOBE READER
Har du brug for at åbne kursusmaterialet 
på din tablet, så videresend e-mailen til en 
e-mailkonto, som du læser på din tablet. 
Eller skriv din personlige hjemmesideadresse 
til kursusmaterialet ind i en browser på din 
tablet. Adressen finder du i e-mailen.

Dit kursusmateriale er gemt i pdf-formatet. 
For at kunne læse dette og lave noter, så skal 
du have en læser.

Vi anbefaler Adobe Reader. Dette program 
findes til alle platforme og er gratis. 

Du kan hente Adobe Reader til din platform 
ved at klikke på nedenstående links. Klik på 
linket, som svarer til din platform.

Sådan henter du Adobe Reader

Sådan gemmer du materialet

Adobe Reader
til PC

Adobe Reader
til iOS (iPad)

Adobe Reader
til Android

Klik herefter: Klik herefter:Nu åbner App Store.

Klik herefter:

Og følg herefter 
instrukserne på 

skærmen.

Og følg herefter 
instrukserne på 

skærmen.Når Adobe Reader er in-
stalleret, så skal du tilbage 

til e-mailen, for at åbne 
materialet igen.

PC iOSPC iOS Android Android
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http://kursusmateriale.fsr.dk/files/vejl-desktop.pdf
http://kursusmateriale.fsr.dk/files/vejl-ios.pdf
http://kursusmateriale.fsr.dk/files/vejl-android.pdf
http://get.adobe.com/dk/reader/
http://itunes.apple.com/app/adobe-reader/id469337564?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.reader
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Dette kursus bliver live streamet

Det er muligt at stille faglige spørgsmål undervejs via chatten til 

højre i skærmbilledet. Udfyld dit navn i dialogboksen til højre 

(under ”Join to chat”)

Praktiske spørgsmål omkring kurset, skal rettes til os via mail 

kursus@fsr.dk eller på tlf. 3393 9191

Live streaming deltagere: Husk at notere de to koder der vises på 

skærmen i løbet af dagen. Sendes i eftermiddag i én samlet mail til 

kursus@fsr.dk

International Beskatning 2021
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Forsøgs- og
forskningsomkostninger

Lars Terkilsen
KPMG Acor Tax

—

FSR International Beskatning 19. november 2021
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Baggrund og fakta
Ekstrafradrag for udgifter til forsøg og forskning med 
virkning fra år 2018, jf. lov nr. 722 af 8. juni 2018. 

Definitionen af forsøg og forskning er ikke ændret. Henvisning til 
forarbejder fra 1973.

Skattekreditordningen i LL § 8X finder stadig anvendelse – mulighed 
for godtgørelse for 100 % af omkostningerne

Indkomstår Fradragsret

2018 – 2019 101,5%

2020 130% (103,0%)

2021 – 2022 130% (105,0%)

2023 – 2025 108,8%

2026 110,0%

Reguleringen

LL § 8 B – fradrag for R&D

LL § 8 X – skattekreditordningen

AFL § 6, stk. 1 nr. 3     – straksafskrivning for  
driftsmidler og skibe anvendt til   
R&D 
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LL § 8 B - Ekstrafradrag
Hvordan håndteres fradraget efter LL § 8B?

Skatteyder kan frit vælge mellem: 

– Straksfradrag
(i det år hvor de er afholdt)

– Afskrivning over 5 år
(anskaffelsesår plus 4 år)

Hvis der vælges afskrivning: 

– Bundne afskrivninger

– Muligheden for skattekredit udelukkes

AFL § 6, stk. 1, nr. 3 Driftsmidler og skibe  

Mulighed for straksafskrivning

– Forhøjet afskrivningsgrundlag

LL § 8 X – skattekredit

HR:     Skattemæssige underskud fremføres til modregning i 
efterfølgende års skattemæssige overskud, jf. SEL § 12, 
stk. 1. 

U:        LL § 8 X giver mulighed for, at skatteværdien af 
skattemæssige underskud, der stammer fra forsøgs- og 
forskningsudgifter, udbetales. 

Konsekvenser:

– Skattekredit skal tilbagebetales når selskabet bliver 
overskudsgivende.

– Mulighed for fremførsel af underskud bortfalder. 
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Midlertidig forhøjelse af ekstrafradrag for omkostninger til forsøg og forskning.

Forhøjet ekstrafradrag

― Løbende forhøjelse af ekstrafradrag op til 110% frem mod 2026

― L30A og L178 → fradrag for 130 % af omkostningerne i indkomstårene 2020 - 2022

– Forhøjet ekstrafradrag for forsøgs- og forskningsomkostninger op til 845 mio. kr. i 2020 og 910 mio. kr. i 2021 og 2022.

– Opgøres samlet for alle sambeskattede enheder i koncernen.

― Ingen ændring af definitionen af de omfattede omkostninger – henviser til oprindelige forarbejder til LL § 8B

– Fra 1973.

― Status

– L30: Udskilt i L30 A og vedtaget 21. december 2020. Trådte i kraft 1. januar 2021 med virkning for indkomståret 2020.

– L178: Vedtaget 13. april 2021. 

― Danmark kan mere I: 

– Forslag om at gøre forhøjet ekstrafradrag permanent (130%)

– Bevare loft over skatteværdi af ekstrafradrag på 50 mio. kr.

– Finansiering ved sanering af erhvervsstøtteordninger
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Ministersvar til L30 – generelt om definitionen af forsøgs- og forskningsudgifter

Som det fremgår af lovforslaget, så er det ikke hensigten med lovforslaget at ændre den eksisterende afgrænsning af, hvad der må anses
for at udgøre udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed, og hvilke udgifter der måtte falde uden for denne definition. Dette indebærer
selvsagt, at virksomhederne for at opnå det forhøjede fradrag skal sondre mellem udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og andre
udgifter.

Det anerkendes fuldt ud, at der er tale om en vanskelig sondring. Der er desuden tale om en sondring, der kan udvikle og ændre sig over
tid, ligesom det vil være nødvendigt at have forståelse for den konkrete virksomhed for eksempelvis at kunne afgøre, hvorvidt der er
tale om udgifter, der er afholdt af en igangværende virksomhed, eller hvorvidt der er tale om udgifter, der er afholdt i forbindelse med
et projekt, der indeholder et nyhedselement i forhold til det aktuelle vidensniveau.

Skatteforvaltningen tilstræber løbende at give virksomhederne et grundlag for at vurdere, hvorvidt der er tale om udgifter til forsøgs- og
forskningsvirksomhed, der kvalificerer til fradrag efter de særlige bestemmelser i ligningslovens § 8 B og afskrivningslovens § 6. Det sker bl.a.
via de løbende opdateringer af Den Juridiske Vejledning. I forbindelse med den fremrykkede udbetaling af skattekreditter har
Skatteforvaltningen også udsendt særlige vejledninger med henblik på at sikre, at virksomhederne bedre kan vurdere, om konkrete udgifter
udgør forsøgs- og forskningsudgifter.

Det skal desuden nævnes, at tvivlstilfælde kan afklares ved at anmode Skatteforvaltningen om et bindende svar. I forbindelse med et
bindende svar vil der blive taget stilling til den konkrete anmodning, men der kan også være tale om en principiel afgørelse, som kan danne
grundlag for en udbygning af Den Juridiske Vejledning til gavn for andre virksomheder.

© 2021 KPMG Acor Tax P/S, a Danish limited liability partnership and a member firm of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by 
guarantee. All rights reserved. CVR no. 34082200.
.

”
7. oktober 2020
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Hvad er forsøgs- og forskningsomkostninger?
LL § 8B

―Lovforarbejder 1973:

– Anvendt forskning: originale undersøgelser med sigte på at opnå ny videnskabelig eller 
teknisk viden og forståelse, primært rettet mod praktiske mål og anvendelser.

– Udviklingsarbejde: anvendelsen af videnskabelig eller teknisk viden til at frembringe nye 
eller væsentligt forbedrede materialer, mekanismer og produkter, processer, systemer 
eller tjenesteydelser.

―Senere udvidet til også at omfatte:

– Grundforskning: originale undersøgelser, der tager sigte på at opnå ny videnskabelig 
viden og forståelse, uden at undersøgelserne primært er rettet mod praktiske mål og 
anvendelser.

―Ved forskning skal der opnås ny viden

―Ved udviklingsarbejde anvendes kendt viden til udvikling af nye materialer, mekanismer 
og produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser.

OECD Frascati manual
– Opererer med lignende 

definitioner
– Kan jf. ministersvar ikke 

anvendes direkte.

IAS 38 
– Indeholder regler om 

aktivering af R&D
– Lignende begreber som 

Frascati og LL § 8 B
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Omkostninger skal opfylde følgende kriterier for at være forsøg og forskning:

Juridisk Vejledning C.C.2.2.2.20

Hvad er forsøgs- og forskningsomkostninger?

Ny viden i 
forhold til 

allerede kendt 
viden inden for et 

område

Kreativ og 
således ikke 

rutinemæssige 
ændringer af 

produkter eller 
processer

Usikker i 
forhold til de 

ressourcer, der 
skal investeres 
for at opnå det 
tilsigtede mål
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Nyhedskriteriet
Væsentlige forskelle internationalt 

– Kendt i forhold til virksomhedens egen viden eller branchen generelt?

― Praksis

– SKM2020.230.LSR/SKM2021.579.BR

– Udvikling af ny type silke. Udvikling hos stofproducenter i Kina og Sydkorea. DK virksomhed betaler, men 
bærer ikke økonomisk risiko. 

– LSR: Der er henset til, at der var tale om udvikling af nye materialer, som selskabet efterfølgende har anvendt i deres 
tøjkollektioner. Det ændres efter Landsskatterettens opfattelse ikke af, at udviklingen af produkterne er foretaget i 
samarbejde med andre, hvor hver part har afholdt en andel af udgifterne. 

– BR: Efter en bevisvurdering under hensyntagen til sagens omstændigheder finder retten, at de anførte udgifter kan 
være afholdt til forsøgs- og forskningsvirksomhed, men samlet set er et tilstrækkeligt bevis for, at dette er tilfældet, 
ikke ført under sagen med de fremlagte dokumenter og den afgivne forklaring.

– SKM2020.501.LSR

Udvikling af webbaseret kundeplatform. Automatisering af arbejdsgange. LSR: Det findes herefter ikke godtgjort, at 
der er tale om sådanne udgifter, som kan anses for omfattet af forsøgs- og forskningsudgifter i ligningslovens § 8B. 
Der er således ikke oplyst om sådan ny viden mv. i forhold til eksisterende viden, teknik mv., som må kræves, jf. 
ovenfor.

― Dokumentation af vidensniveau?
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Tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed

― udgifter, som afholdes til forsøgs- og forskningsvirksomhed i tilknytning til 
den skattepligtiges erhverv

LL § 8 B

Cirkulære nr. 72 af 17. 
april 1996

― udviklingsarbejde, som er knyttet til erhvervsvirksomheden

― Fradragsretten efter LL § 8B er endvidere betinget af, at projektet står i 
naturlig forbindelse med skattepligtiges erhverv og har et kommercielt 
formål. Formålet med projektet skal være at frembringe resultater, som 
ubegrænset kan overdrages i det frie marked

― Derimod er omkostninger der er medgået til nye eller forbedrede processer 
omkring produktion, markedsføring, salg m.v. ikke omfattet af 
bestemmelsen.

SKTST seneste meldinger
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Er udvikling af interne processer omfattet af LL § 8 B?
SKM svar 5. februar 2020:

Der er således absolut mulighed for, at udgifter til udvikling af egne processer efter en konkret vurdering kan fradrages efter
ligningslovens § 8 B
Jeg må dog fastholde, at jeg som minister ikke bør forholde mig til, om der i alle situationer er fradragsret. Jeg har derfor ikke 
mulighed for generelt at bekræfte, at lønudgifter til udvikling af nye egne produktionsprocesser generelt kan fradrages efter de 
regler, der efter ligningslovens § 8 B gælder for forskningsudgifter. Det må i den enkelte situation konkret afgøres, om de pågældende 
udgifter til udvikling af en egen ny produktionsproces opfylder betingelserne for at kunne anses som forsøgs- og udviklingsudgifter. 
Det kan bl.a. ske ved at bede Skattestyrelsen om et bindende svar herom.

SKM Svar på spørgsmål 37 (L30) vedrørende provenumæssige konsekvenser
En udvidelse af det forhøjede fradrag for forskning og forsøg til også at omfatte interne processer vil medføre, at flere typer udgifter 
omfattes end efter gældende regler. Det vil medføre et mindreprovenu, der vil skulle finansieres.

SKM Svar på spørgsmål 10 (L178) vedrørende provenumæssige konsekvenser
I forhold til det andet spørgsmål kan jeg henvise til, at det fremgår af forarbejderne, at udvikling af interne processer vil kunne være 
omfattet af reglerne om fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed. Udgifterne skal i den forbindelse opfylde de fastsatte 
kriterier i ligningslovens § 8 B.

SKM2021.367.LSR
På baggrund af en ordlydsfortolkning af ligningslovens § 8 B sammenholdt med bemærkningerne hertil og formålet med bestemmelsen finder 
Landsskatteretten, at der i kravet om udgifternes tilknytning til et selskabs erhverv ikke kan indfortolkes et krav om en særlig tilknytning mellem 
udgifter afholdt til forsøgs- og forskningsaktiviteter og selskabets erhverv, eksempelvis udvikling og kommercielt salg af produkter på baggrund 
af forsøgene og forskningen.

Finansiering af L30 tager udgangspunkt i DST opgørelse af R&D, der ikke indeholder sondring mellem udvikling af interne 
processer og produkter.
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Udvikling på maskiner?

LL § 8 B, stk. 3:

– udgifter til anskaffelse af maskiner, inventar og lignende driftsmidler, skibe og fast ejendom kun fradrages eller afskrives efter lov om 
skattemæssige afskrivninger m.v.

― Hvordan håndteres udviklingsprojekter, hvor maskiner ny udvikles eller forbedres væsentligt?

– SKTST: Ej udvikling omfattet af LL § 8B, men forbedring af driftsmiddel og derfor omfattet af AFL.

― Bemærkninger til L 95 1973

― Hvis der i forbindelse med forsøgs- eller forskningsvirksomheden anskaffes maskiner, inventar og lignende driftsmidler, skibe eller fast 
ejendom, skal udgifterne hertil i følge forslaget til § 8 B, stk. 2, kunne fradrages eller afskrives efter de almindelige regler i afskrivningsloven.

― Det betyder bl.a., at der alene er umiddelbar fradragsret for sådanne anskaffelsesudgifter, i det omfang der er hjemmel dertil i
afskrivningsloven. Reglerne i forslagets § 8 B, stk. 1, om umiddelbar fradragsret for forsøgs- og forskningsudgifter, der ikke er betydelige, 
gælder således ikke

― Sikrer, at driftsmidler kan afskrives efter almindelige regler i AFL og ikke var omfattet af begrænsninger i dagældende ordlyd af LL § 8B.

― Bemærkningerne siger ikke noget om, at udvikling på driftsmidler ikke kan være forsøg- og forskning.

― Afgørende må være, om aktiviteten har karakter af forsøg eller forskning.

Udvikling af driftsmidler?
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Kan driftsomkostninger fradrages som forsøgs- og forskningsudgifter?
― SKM: Nej – LL § 8B skal sikre fradrag for ikke-fradragsberettigede etableringsomkostninger

― L30 (svar 14, 41, 43 og 45): ”Udvidelse af indtægtsgrundlaget”

― L178 (svar 12 og 13): Hvis der er tale om driftsomkostninger efter SL § 6 kan omkostningerne ikke fradrages som forsøgs- og 
forskningsomkostninger efter LL § 8B

― L 227 2017/2018: Ekstrafradraget omfatter heller ikke almindelige driftsomkostninger, der er fradragsberettigede efter statsskattelovens § 6, stk. 1, 
litra a

― Oprindelige lovforarbejder til LL § 8B indeholder ikke bemærkninger om, at bestemmelsen ikke finder anvendelse hvis der er tale om 
driftsomkostninger. Blot at der sikres fradrag for etableringsomkostninger med karakter af forsøgs- og forskningsaktivitet.

Driftsomkostninger og LL § 8B
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Praksis

― TfS 2000, 875 VLR

― Forskers udvikling af software fradragsberettiget som driftsomkostning. Ingen argumenter om, at SL § 6 udelukker anvendelse af LL § 8B. 
Omkostning kategoriseret som driftsomkostning og derfor fradragsberettiget.

― SKM2012.634.SR

― Skatterådet kunne bekræfte, at et selskabs virksomhed må anses for en forsknings- og udviklingsvirksomhed, hvis udgifter som hovedregel må 
siges at være omfattet af reglerne i ligningslovens § 8 B samt afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 3

― SKM2020.230.LSR

― LSR anerkendte, at udgifter til udvikling af en ny type silke blev anset for omfattet af LL § 8 B. SKTST argumenterede for, at der var tale om 
driftsomkostninger som ikke opfyldte kriterierne i LL § 8B. LSR forholder sig ikke til, om omkostningerne var fradragsberettigede efter SL § 6.

― SKM2021.367.LSR

― På baggrund af en ordlydsfortolkning af ligningslovens § 8 B sammenholdt med bemærkningerne hertil og formålet med bestemmelsen finder 
Landsskatteretten, at der i kravet om udgifternes tilknytning til et selskabs erhverv ikke kan indfortolkes et krav om en særlig tilknytning 
mellem udgifter afholdt til forsøgs- og forskningsaktiviteter og selskabets erhverv, eksempelvis udvikling og kommercielt salg af produkter på 
baggrund af forsøgene og forskningen

Konsekvenser af sondringen mellem driftsomkostninger og forsøgs- og forskningsudgifter
― Reelle forskningsvirksomheder får ikke adgang til ekstrafradrag

― Virksomheder udvikling af produkter kan påvirkes – udvikling af nye produkter vil ofte kategoriseres som driftsomkostning.

― Betydelig overfinansiering af L30 og L178

Driftsomkostninger og LL § 8B

© Copyright: FSR-danske revisorer 17



14© 2021 KPMG Acor Tax P/S, a Danish limited liability partnership and a member firm of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by 
guarantee. All rights reserved. CVR no. 34082200.
.

Softwareudvikling er også omfattet af LL § 8 B

― Nogle eksempler DJV C.C.2.2.2.20

― Omfattet er ikke:

― Udvikling af software af rutinepræget natur (rutinemæssig udvikling af software). Dette omfatter bl.a. fremskridt, som var alment kendt før 
påbegyndelsen af udviklingen. Tekniske problemstillinger, som allerede er løst ved tidligere udviklingsprojekter er desuden ikke omfattet.

― Rutinemæssige softwareopdateringer.

― Udviklingen af software under anvendelse af kendte metoder og eksisterende softwareværktøjer.

― Tilføjelsen af brugerfunktionaliteter til eksisterende programmer.

― Udviklingen af websites under anvendelse af eksisterende softwareværktøjer.

― Tilpasningen af software til en specifik anvendelse, medmindre der under denne proces oparbejdes erfaring/viden, der væsentligt forbedrer det 
grundlæggende program, og hvorved kravet om nyhedsværdi opfyldes.

― Hvad med automatisering af manuelle processer?

― Skattestyrelsens holdning til produktudvikling gælder også software

― Platform stillet til rådighed for kunder kan sandsynligvis også godkendes.

― SKM2020.501.LSR

– Automatisering af processer, der tidligere udførtes manuelt. Ikke forskning, da manglende nyhedsværdi. Derudover sandsynligvis interne 
processer (effektivisering), men alligevel med en grænseflade til kunder (kundeoplevelse)

― SKM2016.199.SR

– Software til lektiehjælp omfattet af LL § 8B.

Udvikling af software
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Kontraktsforskning

DK virksomheder der forsker for andre
― Ikke omfattet af LL § 8 B

Kontraktforskning udført for DK virksomhed
― Omfattet

Anskaffelse af knowhow og anden IP
― Ikke omfattet
― Se dog høringsskema L29 2011/2012 skattekredit

"Immaterielle aktiver f. eks. i form af forsknings- og udviklingsprojekter, der 
erhverves fra andre er ikke omfattet af reglerne. Det hindrer dog ikke, at f. 
eks. erhvervelse af et (mindre) patent mv. som led i en forsknings- eller 
udviklingsaktivitet kan straksafskrives efter ligningslovens § 8 B"
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Troels Kjølby Nielsen

FSR International beskatning, 19 november 2021

Transfer Pricing - seneste 
tendenser
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1. Ny lovgivning og statistik

2. Hjemlige afgørelser og domme

3. Internationale afgørelser

Agenda

2

BEPS 2.0
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Ny lovgivning og 
statistik
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Ny lovgivning

4

• Nyt indsendelseskrav for TP dokumentation for FY21 (dvs. både Master og Local file for hver juridisk enhed 

skal indsendes senest 60 dage efter selvangivelsesfristen fra 30/6 - 22). IT løsningen er endnu ikke udviklet af 

Skattestyrelsen, men skulle gå live 23/12-21.

• Nyt forslag (L7) til lempelse af TP dokumentationskravet for DK-DK transaktioner.

• Undtagelse for andre beskatningsregimer (tonnage, kulbrinte mv.)

• Lempelsen gælder således transaktioner mellem selskaber, som udelukkende er undergivet almindelig dansk 

selskabsbeskatning

• For de transaktioner der undtages fra TP-dokumentationspligten vil det fortsat være et krav at transaktionerne 

foregår på armslængde, jf. Ligningslovens §2.

• Det vil således være et krav, at virksomheden ved en kontrol skal afgive de oplysninger, der er nødvendige 

for, at Skatteforvaltningen kan vurdere, om transaktionerne er armslængde. Det kan f.eks. være nødvendigt 

med nærmere dokumentation, hvis der i en koncern er særunderskud i nogle selskaber, hvor der kan være et 

incitament til at forøge indtjeningen i de selskaber, der har særunderskud.

• Det foreslås, at lovforslaget har virkning for indkomståret 2021, der påbegyndes den 1. januar 2021 eller 

senere. Det foreslåede virkningstidspunkt indebærer, at lovforslaget vil følge virkningstidspunktet for de nye 

indsendelseskrav for TP-dokumentation, der skal indgives 60 dage efter oplysningsskemaet i sommeren 

2022.

• Forventet 3. behandling 25/11-21.
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5

Nyt forslag (L7) til lempelse af TP dokumentationskravet for DK-DK transaktioner – også en lille stramning!

• ”Det foreslås derfor i skattekontrollovens § 39, stk. 4, at ordet ”alene” udgår og at der efter ”udarbejde” indsættes 

”yderligere”. Dette gøres for at præcisere bestemmelsen, så det er tydeligt, at § 39, stk. 4, vedrører yderligere 

skriftlig dokumentation i form af databaseundersøgelser, end de databaseundersøgelser, der er påkrævet i 

henhold til bekendtgørelse nr. 1297 af 31. oktober 2018 om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede 

transaktioner. Dermed præciseres det, at § 39, stk. 4, omhandler tilfælde, hvor der skal udarbejdes yderligere 

skriftlig dokumentation i form af databaseundersøgelser, end hvor en i transfer pricing-dokumentationen valgt 

transfer pricingmetode nødvendiggør anvendelsen af en databaseundersøgelse for at kunne leve op til 

dokumentationskravene. Denne præcisering er også i overensstemmelse med Højesterets afgørelse i 

SKM2021.251.HR, hvor Højesteret fandt, at en transfer pricing-dokumentation, der ikke indeholdte en tilstrækkelig 

sammenlignelighedsanalyse, medførte, at dokumentationen var mangelfuld. Højesteret tiltrådte herefter den af 

skattemyndighederne udarbejdede databaseundersøgelse i forbindelse med armslængdevurderingen af de 

kontrollerede transaktioner.” 

• Tale om en præcisering af bestemmelsen, eller en reel ændring vedr. kravet til databaseundersøgelser?
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Nettoforhøjelser af selskabers skattepligtige indkomst, 2010-
2019

6
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Hjemlige afgørelser 
og domme
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Transfer Pricing – hjemlige afgørelser og domme

What in-house teams suld think about

8

Tetrapak

SKM2021.251.HR
Ang.

Baggrund

• Tetra Pak Hoyer A/S beskæftiger sig som full-service leverandør med 

industrielle procesanlæg til iscremeindustrien. Forretningen udfører og 

administrerer forskning og udvikling, produktstrategi, projekt- koordinering 

(udviklet og betalt af selskabet) og produktion. Selskabet ejer alle 

immaterialrettigheder og påtager sig alle produktions- og varelagerrisici m.v. 

Tetra Pak Hoyer A/S er ifølge selskabet en “Entrepreneur’.

• De underskud, selskabet har lidt, er ifølge selskabet resultatet af en række 

dokumenterede forretningsmæssige faktorer, navnlig (i) en for kompleks 

produkt-portefølje, (ii) ekstremt kritiske kvalitetsproblemer med en række 

produkt-linjer, der ikke var tilstrækkeligt gennemtestede, (iii) et fejlslagent R&D 

program, (lv) resultatløse produkt-initiativer og (v) manglende evne til at 

eksekvere.
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9

Tetrapak
Ang.

• De koncerninterne transaktioner mellem TPH og salgsselskaberne omfatter procesanlæg, 

reservedele, service og opgraderinger og udgør ca. 2 % af omsætningen i 

salgsselskaberne. 

Denmark

TPH A/S 

TPMC 

(Sales 

Companies)

Third party 

customers 

Foreign 

jurisdictions
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What in-house teams sould think about

10

Tetrapak
Ang.

Højesterets begrundelse

• ”Det fremgår af lovforarbejderne, at dokumentationspligten efter den dagældende § 3 B, 

stk. 5, som minimum omfatter, at virksomheden redegør for, hvorledes priser og vilkår for 

kontrollerede transaktioner rent faktisk er fastsat. Reglerne lader det som udgangspunkt 

være op til de skattepligtige at vurdere, hvilken yderligere dokumentation der er nødvendig. 

Denne vurdering skal dog ske under hensyntagen til, at skattemyndighederne ved ligningen 

vil anvende principperne i OECD’s retningslinjer for transfer pricing.

• Efter disse retningslinjer skal der ved anvendelsen af armslængdeprincippet foretages en 

sammenligning mellem vilkårene mellem de interesseforbundne parter og ikke-

interesseforbundne parter. Dette forudsætter, at der eksisterer et 

sammenligningsgrundlag i en tilgængelig form. Sammenlignelighedsanalysen skal, 

som også anført i lovforarbejderne, gennemføres uanset, hvilken metode der 

benyttes til prisfastsættelse….”
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Tetrapak

(fortsat)

• ”TPH har i sin TP-dokumentation oplyst, at selskabet har anvendt videresalgsmetoden, og at der er taget 

udgangspunkt i salgsselskabernes gennemsnitlige fortjeneste på avanceniveau. I TP-dokumentationen 

er angivet en gennemsnitlig avance (på EBIT-niveau) i perioden 2006-2008 på ca. 7 % ved 

salgsselskabernes videresalg til slutkøberne under henvisning til, at dette er rimeligt ud fra 

salgsselskabernes risici, ansvar og investeringer. TPH har oplyst, at dette bygger på selskabets 

”commercial judgment” på baggrund af forretningsmæssig erfaring og kendskab til markedet. Højesteret 

finder, at den TP-dokumentation, som TPH har udarbejdet vedrørende skatteårene 2005-2009, 

ikke indeholder en sammenlignelighedsanalyse, og angivelsen af, hvad der er en rimelig avance for 

salgsselskaberne, hviler dermed alene på TPH’s egen skønsmæssige vurdering. Der er således i 

TP-dokumentationen ingen sammenlignelighedsanalyse af, hvilken avance et salgsselskab kan opnå 

ved lignende transaktioner mellem uafhængige parter.

• De oplyste avancer for salgsselskaberne vedrører desuden ikke kun de kontrollerede transaktioner 

mellem TPH og salgsselskaberne, men også kontrollerede transaktioner med andre 

koncernforbundne selskaber og transaktioner med uafhængige parter. I TP-dokumentationen er det 

endvidere oplyst, at nogle af tallene for salgsselskaberne er anslåede, herunder dækker over skøn 

vedrørende oplysninger, der er fortrolige og derfor ikke tilgængelige for TPH, eller dækker over tal, der 

ikke kan fordeles på de enkelte produktkategorier inden for salgsselskaberne. TP-dokumentationen er 

dermed forbundet med betydelig usikkerhed for så vidt angår de kontrollerede transaktioner 

mellem TPH og salgsselskaberne.”

© Copyright: FSR-danske revisorer 33



PwC

Transfer Pricing – hjemlige afgørelser og domme

What in-house teams should think about

12

Tetrapak
(fortsat)

• ”Der er således efter Højesterets opfattelse tale om en TP-dokumentation, som ikke lever op til kravet 

om, at TPH skal oplyse, hvorledes priser mellem TPH og salgsselskaberne rent faktisk er fastsat, og 

som heller ikke indeholder en sammenlignelighedsanalyse, således som det kræves efter den 

dagældende § 3 B, stk. 5, i skattekontrolloven og § 6 i TP-bekendtgørelsen. 

• På denne baggrund finder Højesteret – ligesom Landsskatteretten og landsretten – at den TP-dokumentation, 

som Skattestyrelsen modtog fra TPH, var mangelfuld i så væsentligt omfang, at den ikke gav 

Skattestyrelsen et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere, om armslængdeprincippet var overholdt. 

Den mangelfulde dokumentation må således sidestilles med manglende dokumentation. 

• Højesteret tiltræder herefter, at TPH’s skattepligtige indkomst i skatteårene 2005-2009 kunne 

ansættes skønsmæssigt i medfør af den dagældende skattekontrollovs § 3 B, stk. 8, jf. § 5, stk. 3.”
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Tetrapak

(fortsat)

• ”Skattestyrelsen har ved den skønsmæssige skatteansættelse anvendt den transaktionsbestemte 

nettoavancemetode (TNMM), som er en af de modeller, der er anerkendt i OECD’s retningslinjer. Ved 

anvendelse af TNMM er hovedreglen, at man skal teste den part, hvor testmetoden kan anvendes på 

den mest pålidelige måde, og hvor det mest pålidelige sammenligningsgrundlag vil kunne findes, jf. 

bl.a. OECD’s retningslinjer pkt. 3.18. Dette vil oftest være den mindst komplekse part med hensyn til 

funktioner mv., men det forudsætter som nævnt, at de nødvendige oplysninger for at foretage en 

pålidelig test af denne part foreligger. 

• De oplysninger, der foreligger om Tetra Pak-koncernens salgsselskabers indtjening, indeholder som nævnt 

betydelig usikkerhed bl.a. som følge af, at en væsentlig del af opgørelsen af salgsselskabernes indtjening 

vedrører salg af varer, der ikke er købt hos TPH. Højesteret tiltræder derfor, at anvendelse af TNMM med 

salgsselskaberne som den testede part ikke ville bygge på tilstrækkeligt pålidelige oplysninger, og at 

Skattestyrelsen derfor kunne anvende TNMM med TPH som den testede part.

• ……Højesteret tiltræder, at Skattestyrelsen, som korrigeret af Landsskatteretten, ved udsøgningen af 

sammenlignelige selskaber har udfundet selskaber, der med hensyn til funktioner, risici mv. må antages at 

være sammenlignelige med TPH. Det forhold, at nogle af selskaberne er fra lande med lavere lønniveau end 

i Danmark, kan ikke føre til, at databaseanalysen ikke har kunnet danne grundlag for den skønsmæssige 

skatteansættelse. 
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Tetrapak.

Fortsat

• TPH har heller ikke for Højesteret godtgjort, at der skal udgå flere selskaber af 

databaseanalysen end det selskab, der udgik ved Landsskatterettens behandling af sagen. 

• Højesteret tiltræder endvidere, at TPH ikke har godtgjort, at der i perioden 2005-2009 har 

foreligget sådanne atypiske og ekstraordinære omkostninger hos TPH, jf. OECD’s 

retningslinjer pkt. 2.80, at disse skal udgå af beregningen af selskabets nettoavance efter 

TNMM. 

• Endelig tiltrædes det, at den databaseanalyse, som TPH i september 2012 fik udarbejdet 

med salgsselskaberne som den testede part, ikke godtgør, at de kontrollerede transaktioner 

mellem TPH og salgsselskaberne er sket til armslængdepriser. 

• Herefter – og da det, som TPH i øvrigt har anført, ikke kan føre til en anden vurdering –

tiltræder Højesteret, at TPH ikke har godtgjort, at skattemyndighedernes skøn hviler 

på et forkert eller mangelfuldt grundlag, eller at skønnet har ført til et åbenbart 

urimeligt resultat. Der er derfor ikke grundlag for at tilsidesætte 

skattemyndighedernes skønsmæssige forhøjelse af TPH’s skattepligtige indkomst i 

skatteårene 2005-2009. 

• Højesteret stadfæstede dommen”. Dvs. forhøjelse på 325 mio. kr.

© Copyright: FSR-danske revisorer 36



PwC

Transfer Pricing – hjemlige afgørelser og domme

What in-house teams should think about

15

FFF

SKM2021.335.ØLR

LSR sagen ej offentliggjort

”Sagen angik et dansk selskab, som ydede juridisk bistand vedrørende skattemæssige fradrag 

for forbedringer af ejendomsgrunde m.v. I 2006 flyttede ejeren af det danske selskab til Y2-

by og oprettede i den forbindelse et selskab i Y2-by, som herefter skulle levere serviceydelser til 

det danske søsterselskab herunder juridisk rådgivning.

H2 ApS har specialiseret sig i rådgivning om fradrag for forbedringer på grunde, og andre 

spørgsmål i relation til grundvurdering og ejendomsskat, hvor H2 ApS repræsenterer 

skatteydere i sager mod skattemyndighederne.

Aktiviteten er grundlagt ud fra en Landsskatteretssag, som PN, far til PB, vandt i 2002, 

vedrørende fradrag for forbedringer på byggegrunde. Aktiviteten påbegyndtes i 2003. … SKATs

praksis var ved udgangen af 2005, at kun få udgiftstyper var omfattet af fradragsretten. I takt 

med, at praksis udvidede de udgifter, der kunne opnås fradrag for, se f.eks. SKM2009.323.VLR, 

blev aktiviteten tilsvarende udbygget.

Forretningskonceptet bestod i at udsøge potentielle kunder og derefter tilbyde disse bistand ud 

fra et “no cure, no pay"-princip. H2 ApS opkrævede dermed ikke betaling fra kunderne, 

medmindre der blev opnået en ejendomsskattebesparelse, og betaling skulle først ske, når 

regulering fra kommunen fandt sted. Såfremt der blev opnået medhold, var honoraret dog 100-

500 % højere end konkurrenternes, dvs. andre juridiske rådgivningsvirksomheder samt mindre 

revisions- og advokatvirksomheder.”
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FFF

Det følgende fremgår af TP-dokumentationen:

”Konkurrenterne udgør mindre juridiske rådgivningsvirksomheder samt revisions- og 

advokatvirksomheder. Ift til kerneforretningen, som er fradrag i grundværdien for forbedringer, 

så sidder H2 Aps på 90-95 % af markedet. Dette har været muligt alene på grund af en markant 

større viden om området end vores konkurrenter. 

Som det er tilfældet i de fleste rådgivningsbrancher, så er know-how og referencer kundens 

primære parametre i beslutningsprocessen. Eksempelvis har nogle af Danmarks største 

børsnoterede virksomheder fravalgt deres "high-profile" advokat- og revisionsvirksomheder til 

fordel for G2, som i den forbindelse jo kun er en bolsjebutik.

Baggrunden for succesen ligger som tidligere nævnt helt klart i et uovertruffet know-how om 

potentialet i kundens ejendomme. H2 Aps kan meget præcist angive, hvilke af kundens 

ejendomme, der er overbeskattet, samt hvilke konkrete udgifter kunden mangler at få fradrag for 

ved den enkelte ejendom. H2 Aps er således i stand til at give kunden et realistisk billede af det 

forventede resultat allerede i forbindelse med salgsmødet på baggrund af oplysninger fra 

juridisk produktion.

…

Der foretages kontrollerede transaktioner imellem H2 ApS og G1 i form af et management fee. 

Størrelsen af management fee’et tager udgangspunkt i hvilket selskab, der er ansvarlig for 

hvilken værditilvækst.”
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FFF

”Fordelingen afhænger primært af:

1. Hvilke aktiver ejes af selskaberne og hvilken betydning disse aktiver har for værdiskabelsen

2. Hvilket selskab, der er ansvarlig for de enkelte funktioner i værdiskabelsen, herunder i hvilken 

grad fremtidige værditilvækst kan tilskrives funktioner og risici, der udføres og påtages af 

selskaberne.

De værdiskabende aktiver anses for at være:

1. Eksisterende kontrakter med kunder samt navnet H2 Aps (goodwill)

2. Viden om hvordan sagerne føres (know-how)

3. Viden om hvordan potentielle kunder udsøges (know-how)

Set i lyset af den forretning H2 Aps driver, så er der nogle forhold omkring goodwill, som 

særligt skal tages i betragtning.

1. Alle kunder er engangskunder, og ikke tilbagevendende kunder. Dette begrænser i sagens 

natur værdien af goodwill.

2. Goodwill skal for så vidt også vurderes ud fra indtægtspotentialet, som ingen kender 

omfanget af efter L65. Er der overhovedet flere potentielle kunder til vores forretning. Til hvilken 

nytte er goodwill så?

3. Offentliggørelse af vore egne LSR-kendelser. Enhver vil fremover kunne køre sagerne selv 

eller med egen revisor, som er væsentlig billigere.

4. Hvis du ringer til SKAT får du at vide, at det klarer SKAT for dig. Vi er således i konkurrence 

med en part, som gør det gratis …..”
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FFF

.

SKAT forhøjede skønsmæssigt det danske selskabs skattepligtige indkomst med i alt ca. 58,4 

mio. kr., da serviceaftalerne ikke var fastsat på armslængdevilkår og selskabets Transfer 

Pricing-dokumentation var mangelfuld. 

”SKAT har dokumenteret, at H2 ApS’ forretningside og -koncept og grundlag for selskabets 

indsamling af information til brug ved anmodning om "genoptagelse for fradrag for forbedringer" 

var udviklet pr. 31. december 2005, hvor PB fraflytter Danmark. Selskabet havde endvidere et 

veldefineret arbejdsområde og var aktiv indenfor et område med betydelig potentiale. H2 ApS 

anfører selv, at al goodwill tilhører H2 ApS. Der er ikke flyttet immaterielle aktiver fra H2 ApS til 

G1 i perioden 2006 - 2010. Alle kundekontrakter tilhører H2 ApS og G1 har kun haft en minimal 

risiko.” (fra SKATs afgørelse)

Da der var enighed om, at G1 var blevet overkompenseret med ca. 24,7 mio. kr., behandlede 

landsretten alene spørgsmålet om de resterende 33.699.861 kr.

Østre Landsret fandt, at selskabet, i strid med ligningslovens § 2, stk. 1, havde 

overkompenseret selskabet i Y2-by:

”Henset til, at H2 ApS på tidspunktet i foråret 2006 for etableringen og driften af G1 siden 2003 

havde drevet sin virksomhed vedrørende skattemæssige fradrag for forbedringer på 

ejendomsgrunde mv., finder landsretten - også i lyset af karakteren af de serviceydelser, som 

G1 leverede til H2 ApS - at det må anses for ganske usandsynligt, at H2 ApS ville have 

indgået en aftale med en uafhængig virksomhed på de nævnte vilkår, og som således ville 

have medført, at en væsentlig del af H2 ApS’ overskud tilkom den uafhængige virksomhed.”
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FFF.

Retten lagde vægt på, at Profit Split-metoden, som selskabet havde anvendt for at 

prisfastsætte de kontrollerede transaktioner, ikke var anvendelig for de pågældende 

transaktioner, eftersom G1 ikke leverede unikke ydelser til de kontrollerede transaktioner. 

Ligeledes lagde retten vægt på, at der i selskabets Transfer Pricing-dokumentation manglede 

en sammenlignelighedsanalyse og således var kvalificeret mangelfuld.

På den baggrund konkluderede retten, at skattemyndighederne havde været berettiget til at 

udøve et skøn over de kontrollerede transaktioner, jf. ligningslovens § 2, stk. 1 og 

skattekontrollovens § 3 B, stk. 8, jf. § 5, stk. 3.

Retten fandt imidlertid, at skattemyndighedernes skøn skulle tilsidesættes. Retten var enig i den 

af skattemyndighederne anvendte metode for at opgøre armslængdeprisen, hvor der var 

sammenlignet med afkastet på totale omkostninger i sammenlignelige revisions- og 

advokatvirksomheder, men fandt, at der ikke var grundlag for at antage, at det - uanset at 

forretningsområdet var specielt - ikke var muligt at finde sammenlignelige transaktioner, når 

henses til, at G1s ydelser især bestod af juridiske ydelser samt at skattemyndighederne i sit 

skøn ikke havde taget behørigt højde for advokatfirmaers aflønningsstruktur.

Sagen blev på den baggrund for så vidt angik beløbet på 33.699.861 kr. hjemvist til fornyet 

behandling i Skattestyrelsen. Sagen er anket til Højesteret
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Rentefastsættelse af 

indlånsmidler placeret hos 

koncernforbundet selskab 

SKM2021.33.LSR.

2
• Sagen vedrører forrentningen af indlånsmidler (deposits) hos et koncernforbundet selskab 

som varetager funktionen som koncernens interne bank herunder varetager selskabets 

udlån, cash pool samt valutatransaktioner på vegne af koncernens øvrige selskaber. 

Koncernens interne bank havde en offentlig kreditvurdering, som Moody’s havde 

udarbejdet.

• Det danske selskab havde placeret indlånsmidler i koncernens cash pool samtidig med, at 

den interne bank havde ydet et lån til det danske selskab. 

• Skattestyrelsen vurderede at selskabets TP-dokumentation var mangelfuld og 

vurderede samtidig, at forrentningen af selskabets indlånsmidler hos koncernens interne 

bank ikke var indgået på armslængdevilkår, da den risiko, som selskabet påtog sig ved at 

deponere midler hos den interne bank, ikke var afspejlet i rentesatsen, hvorfor 

Skattestyrelsen forhøjede indkomsten med udgangspunkt i den offentlige kreditvurdering, 

lånetidspunktet samt løbetiden for indlånsmidlerne.

• Landsskatteretten udtalte, at dokumentationen var mangelfuld i et sådant omfang, at den 

kunne sidestilles med manglende dokumentation, hvorved de fandt, at der var 

hjemmel til at foretage en skønsmæssig ansættelse af rentefastsættelsen.
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Rentefastsættelse af 

indlånsmidler placeret hos 

koncernforbundet selskab 

Ang.

2
Fortsat

• LSR lagde i den forbindelse vægt på, at der manglede en grundlæggende 

funktionsanalyse, hvorved man ikke havde det fornødne grundlag for at vurdere, om 

rentefastsættelsen, havde været på armslængdevilkår.

• LSR var dog ikke enig i Skattestyrelsens rentefastsættelse men fandt i stedet, at renten 

skulle fastsættes med udgangspunkt i lån, som det danske selskab havde modtaget fra 

den koncerninterne bank, da man havde betalt en højere rente på dette lån, end den 

rente man havde modtaget, ved at placere indlånsmidler hos selv samme part. LSR 

fandt ligeledes, at selskabet ikke havde godtgjort, at pengestrømmene på de to lån skulle 

udgøre forskellige finansieringsinstrumenter med forskellige risici, og at rentesatserne 

dermed skulle være forskellige. 

• Skattestyrelsen havde i deres høringssvar til Skatteankestyrelsen bemærket, at det 

danske selskab havde flere lån fra den koncerninterne bank, som blev forrentet med 

forskellige satser og Skattestyrelsen argumenterede derfor for, at en uafhængig part ville 

nedbringe lånet med den højeste rentesats først, hvis ikke renten skulle fastsættes med 

udgangspunkt i den offentlige kreditvurdering (lånetidspunktet samt løbetiden for 

indlånsmidlerne).

• Det kan udledes af afgørelsen, at det er vigtigt, at der udarbejdes fyldestgørende TP-

dokumentation, herunder også for finansielle transaktioner.
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Om rettidig indbringelse af en 

anmodning om indledning af 

gensidig aftaleprocedure i 

henhold til EU-voldgifts-

konventionen

SKM2021.582.ØLR

2
Et selskab (Selskab A) anlagde sag mod Skatteministeriet med påstand om, at Skatteministeriet 

skulle pålægge Skattestyrelsen, Store Selskaber, Kompetent Myndighed, at indlede og søge 

gennemført gensidig aftaleprocedure med Svensk Kompetent Myndighed på grundlag af 

Selskab A’s anmodninger om gensidig aftaleprocedure for indkomstårene 2007-2011 om 

ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af foretagenders overskud. 

Skatteministeriet påstod frifindelse. 

Sagen angik overordnet spørgsmålet om, hvorvidt Selskab A’s anmodninger om indledning af 

gensidig aftaleprocedure i henhold til EF voldgiftskonventionen var »indbragt« for SKAT inden 

udløbet af 3-årsfristen i artikel 6, stk. 1, i konvention 90/436/EØF om ophævelse af 

dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-

voldgiftskonventionen). Sagens hovedspørgsmål var i den forbindelse, om rettidig og behørig 

indbringelse af sagen i henhold til artikel 6, stk. 1, var betinget af, at sagen tillige var 

»forelagt« i henhold til konventionens artikel 7, stk. 1, dvs. at den skattepligtige også havde 

leveret de minimumsoplysninger, der er opregnet i artikel 5 i adfærdskodekset til 

konventionen, og i givet fald om Selskab A da havde leveret disse oplysninger. 
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Om rettidig indbringelse af en 

anmodning om indledning af 

gensidig aftaleprocedure i 

henhold til EU-voldgifts-

konventionen

2
Selskabets anbringender: 

”Det gøres gældende, at sagen er "indbragt" rettidigt i henhold til konventionens artikel 6, stk. 1. Det 

er ikke en betingelse, at sagen er "forelagt" i henhold til artikel 7, stk. 1, for at kunne anses for 

"indbragt" i henhold til artikel 6. Den eneste betingelse, der gælder for at anse en anmodning 

om gensidig aftaleprocedure for behørig og fristafbrydende i henhold til artikel 6, stk. 1, er, 

at anmodningen forekommer "begrundet", jf. artikel 6, stk. 2. Adfærdskodeksets punkt 5 om 

minimumsoplysninger gælder alene i relation til spørgsmålet om, hvornår en sag kan anses for at 

være "forelagt" i henhold til artikel 7, stk. 1, med den virkning, at den 2-årige forhandlingsperiode 

begynder at løbe.

Manglende eller utilstrækkelig minimumsinformation kan ikke føre til afvisning af en sag, der er 

indbragt rettidigt indenfor 3-års fristen i artikel 6, stk. 1, og som forekommer begrundet, jf. artikel 6, 

stk. 2. Det gøres imidlertid gældende, at sagen er fuldt ud belyst i relation til de spørgsmål, 

som er relevante for sagens bedømmelse og forhandling, jf. herved også SKM 2016.354 V, og 

at H1 A/S har afgivet den minimumsinformation, der sagligt kan stilles krav om i medfør af punkt 5 i 

adfærdskodekset. Uanset om det således måtte blive til grund, at rettidigt indbringelse i henhold til 

artikel 6, stk. 1, er betinget af, at sagen er behørigt forelagt i henhold til artikel 7, stk. 1, gøres det 

gældende, at denne betingelse også er opfyldt”.
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Om rettidig indbringelse af en 

anmodning om indledning af 

gensidig aftaleprocedure i 

henhold til EU-voldgifts-

konventionen

2
”adfærdskodeksets punkt 4 og punkt 5 (…) angår henholdsvis "Starttidspunktet for den treårige 

periode (frist for forelæggelse af anmodningen i henhold til artikel 6, stk. 1, i voldgiftskonventionen)" 

og "Starttidspunktet for den toårige periode (artikel 7, stk. 1, i voldgiftskonventionen)".

Minimumsoplysningerne er anført under punkt 5 om starttidspunktet for den toårige 

forhandlingsperiode, og ikke den treårige indbringelsesfrist.

Adfærdskodekset, som i øvrigt ikke er en retsakt, men alene et politisk tilsagn, der ikke kan 

fastlægge rettigheder og pligter, støtter således heller ikke Skatteministeriets fortolkning i sagen.”

Skatteministeriet:

”Såfremt H1 A/S måtte få medhold i, at sagen er "indbragt" i henhold til artikel 6, er det fortsat 

Skatteministeriets opfattelse, at minimumsinformationerne i artikel 5 i 

adfærdskodeksen ikke er fremlagt. Konsekvensen heraf er, at betingelserne for - hvis der ikke 

under aftaleproceduren nås frem til en aftale om ophævelse af en eventuel 

dobbeltbeskatning - at nedsætte et rådgivende udvalg (voldgiftsprocedure), jf. 

EFvoldgiftskonventionens artikel 7, ikke er opfyldt.

Uanset om H1 A/S måtte få medhold i de nedlagte påstande, kan sagen 

dermed udelukkende behandles efter den gensidige aftaleprocedure (men ikke indbringes 

for et rådgivende udvalg)”. 
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Om rettidig indbringelse af en 

anmodning om indledning af 

gensidig aftaleprocedure i 

henhold til EU-voldgifts-

konventionen

2
”Landsretten finder, at det af EF-voldgiftskonventionens artikel 6, stk. 2, som omhandler den 

gensidige aftaleprocedure, og inkorporeringslovens henvisning til OECD modeloverenskomsten og 

kommentarerne hertil følger, at der stilles lave krav til godtgørelsen af, at klagen forekommer 

begrundet, og dermed til iværksættelsen af den gensidige aftaleprocedure.

Det forhold, at det i artikel 7, stk. 1, i konventionen er bestemt, at såfremt det ikke lykkes de 

pågældende kompetente myndigheder at nå til en aftale "inden to år fra den dato, på hvilken sagen 

første gang blev forelagt en af de kompetente myndigheder i henhold til artikel 6, stk. 1," kan ikke 

medføre en ændret vurdering. Landsretten har herved lagt vægt på bl.a., at ordet "forelagt" ikke 

er nævnt i artikel 6, stk. 1, at artikel 7 regulerer voldgiftsproceduren og ikke den gensidige 

aftaleprocedure, at begreberne "indbringe" og "forelægge" er oversat uensartet i forskellige landes 

oversættelser af konventionen, og at de to ord flere steder synes omtalt uden skelnen …. 

Landsretten har endvidere tillagt det betydning, at minimumsbetingelserne opregnet i punkt 5 i 

adfærdskodeks efter sin overskrift angår starttidspunktet for den toårige forhandlingsperiode efter 

konventionens artikel 7, stk. 1, og ikke den treårige indbringelsesfrist i henhold til artikel 6, stk. 1, 

hvorved yderligere bemærkes, at adfærdskodeks er et politisk tilsagn, der indgår som 

fortolkningsbidrag, men ikke er en retsakt, jf. således også Wienerkonventionens artikel 31. Det 

forhold, at SKAT har indarbejdet adfærdskodeks i sin juridiske vejledning, at bestemmelser 

svarende til adfærdskodeks er indarbejdet i det senere rådsdirektiv om skattebilæggelses-

mekanismer i Den Europæiske Union, og at SKAT på det foreliggende grundlag er materielt uenig i 

den skattemæssige vurdering af den nye transfer pricing-model, kan ikke føre til en ændret 

vurdering.….. og da landsretten videre finder, at H1 A/S s klage over dobbeltbeskatning 

utvivlsomt forekommer begrundet, er SKATs afvisning af sagen sket med urette. Landsretten 

tager derfor H1 A/S s påstand til følge.
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Sandoz

SKM2020.105.ØLR

Ang.

2
• Selskabet havde i TP-dokumentationen justeret for goodwillafskrivninger ift. sammenlignelighedsgrundlaget

• Selskabet bar bevisbyrden for at justeringen gjorde sammenligning mere retvisende. 

• Landsretten gav Skattestyrelsen medhold, da koncerngoodwill konkret havde indirekte forbindelse til 

omsætning. Afskrivningerne er således driftsomkostninger (i modsætning til LSR, der ikke fandt at der var 

tale om et driftsrelateret aktiv). Skønnet skulle dog udøves år for år og ikke samlet for perioden 2006-10. 

Sagen blev anket til Højesteret

• Men sagen blev senere forligt
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SKM2021.166.DEP

Kommentar - hævet 

sagsanlæg -

SKM2018.511.LSR

Ang.

2
Sagens Baggrund

Sagen vedrører et dansk selskab, som havde genereret underskud over en årrække. SKAT havde 

skønsmæssigt forhøjet selskabets skattepligtige indkomst med bl.a. den begrundelse, at selskabet havde ydet 

en serviceydelse til koncernen ved sin tilstedeværelse på det danske marked. Selskabet skulle derfor efter 

SKATs opfattelse tildeles et kompenserende vederlag for denne serviceydelse. Selskabet havde ikke beskrevet 

denne serviceydelse i sin transfer pricing-dokumentation og var endvidere uenig i, at der havde fundet en sådan 

kontrolleret transaktion sted.

Landsskatterettens kendelse

Landsskatteretten var enig med SKAT i, at der var mulighed for at foretage en skønsmæssig forhøjelse på 

grund af en mangelfuld transfer pricing-dokumentation. Landsskatteretten var imidlertid af den opfattelse, at 

selve skønnet skulle vurderes efter TPG 2010 punkt 1.64 og 1.65, idet skattemyndighederne havde lagt til 

grund, at der manglede en betaling til det danske selskab. Landsskatteretten fandt, at betingelserne for at 

anvende punkt 1.64 og 1.65 i TPG 2010 ikke var opfyldt.

Landsskatteretten udtalte:

"SKAT har således foretaget et skøn, der indebærer, at der statueres en manglende kontrolleret transaktion 

med koncernen til dækning af underskud i selskabet. SKAT har ikke i sit skøn ændret i afregningspriserne for de 

faktisk konstaterede økonomiske og handelsmæssige transaktioner mellem selskabet og koncernforbundne 

selskaber.
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SKM2021.166.DEP

Kommentar - hævet 

sagsanlæg -

SKM2018.511.LSR

Ang.

2
En manglende kontrolleret transaktion bør kun statueres ganske undtagelsesvist, jf. OECD Transfer Pricing

Guidelines 2010, pkt. 1.64. De tilfælde, hvor skattemyndighederne kan statuere en manglende transaktion, er 

defineret i OECD Transfer Pricing Guidelines 2010, pkt. 1.65. Heraf fremgår, at tilfældene er begrænset til de 

situationer, hvor økonomisk substans i en faktisk transaktion er uoverensstemmende med transaktionens form 

samt de situationer hvor omstændighederne omkring de faktiske transaktioner adskiller sig fra den måde hvorpå 

uafhængige parter, ud fra en forudsætning om rationel forretningsmæssig handlemåde, ville have indrettet sig 

på:

"The second circumstance arises where, while the form and substance of the transaction are the same, the 

arrangements made in relation to the transaction, viewed in their totality, differ from those which would have 

been adopted by independent enterprises behaving in a commercially rational manner and the actual structure

practically impedes the tax administration from determining an appropriate transfer price" (pkt. 1.65)”

Skatteministeriet udtaler

Skatteministeriet har hævet sagen ved Østre Landsret, da det - efter den senere praksis, herunder navnlig 

Højesterets domme i SKM2020.303 og SKM2019.136 - måtte forventes, at selskabet ville få medhold. 

Skatteministeriet er imidlertid ikke enig med Landsskatteretten i, at det forhold, at der er uenighed om, hvorvidt 

der manglede en betaling til det danske selskab, er et forhold, der skal vurderes efter TPG 2010, pkt. 1.64 og 

1.65.
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SKM2021.166.DEP

Kommentar - hævet 

sagsanlæg -

SKM2018.511.LSR

Ang.

2
Det er Skatteministeriets opfattelse, at Landsskatterettens inddragelse af TPG 2010, pkt. 1.65 (nu TPG 2017, 

pkt. 1.122) i sammenhængen ikke er korrekt. Punktet vedrører den situation, hvor der i skattemæssig 

henseende er grundlag for at tilsidesætte eller omkvalificere transaktioner eller arrangementer, som en koncern 

måtte have indgået i, som følge af at uafhængige selskaber, der handler økonomisk rationelt, ikke ville have 

indgået i disse. Punktet er nært forbundet med omgåelsesbetragtninger, som også kan genfindes i dansk ret.

Landsskatterettens henvisning til TPG 2010, pkt. 1.65, kan forstås således, at punktet også nødvendigvis er 

relevant i den - relativt ofte forekommende - situation, hvor der er tvist mellem virksomheden og 

skattemyndighederne om, hvorvidt der overhovedet foreligger en kontrolleret transaktion. Henvisningen 

kan i sammenhængen tages til indtægt for, at der skal foreligge helt særlige forhold, eller med rettens ord 

"en manglende kontrolleret transaktion bør kun statueres ganske undtagelsesvist", før skattemyndigheder 

kan statuere en kontrolleret transaktion, som virksomheden ikke er enig i.

Om der foreligger en kontrolleret transaktion, beror efter Skatteministeriets opfattelse på en konkret vurdering. 

Denne vurdering må foretages på baggrund af det foreliggende faktum, herunder aftalegrundlaget og parternes 

faktiske adfærd. Se TPG 2017, pkt. 1.35 og 1.36, om "accurately delineation of the actual transaction".
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Endnu ikke offentliggjort LSR-

sag om IQR og test på netto-

hhv. bruttomargin niveau

Sagen er indbragt for 

domstolene af 

Skatteministeriet

2
Landsskatteretten giver dansk distributørkoncern medhold i principiel transfer pricing-sag

Skattesagen vedrørte de koncerninterne videresalg af varer i distributørkoncernen. Koncernen 

køber varer fra uafhængige leverandører og videresælger disse samt koncernens egne varer til 

koncernens salgsselskaber.

Koncernens transfer pricing-dokumentation indeholdt en sammenlignelighedsanalyse, hvor 

bruttomarginer realiseret af koncernens salgsselskaber blev sammenlignet med bruttomarginer 

realiseret af uafhængige benchmarkselskaber. Koncernens armslængdetest medtog alle 

databaseundersøgelsens resultater (min tilføjelse, i.e. full range).

SKAT fandt, at salgsselskaber, hvis nettomarginer lå uden for det interkvartile interval, skulle 

justeres til armslængdespændets median. LSR var enig med koncernen i sagens 

hovedspørgsmål og fandt således, at koncernens sammenlignelighedsanalyse baseret på 

bruttomarginer var korrekt. Fandt dog at det interkvartile interval var det rette armslængdespænd.

LSR fandt videre, at indtjeningen for visse af koncernens salgsselskaber lå uden for 

armslængdespændet, og spørgsmålet var derfor, hvortil justeringen skulle ske for disse 

selskaber.

Her fandt LSR, at justering alene skulle ske til det nærmeste punkt inden for 

armslængdespændet (i dette tilfælde tredje kvartil). Dette er principielt, da koncernen er den 

første skatteyder, der i en offentliggjort afgørelse har opnået medhold i, at justeringer skal ske til 

intervallets tredje kvartil, uden at dette var begrundet i særlige forhold vedrørende den 

pågældende databaseundersøgelse. (Plesners hjemmeside).

© Copyright: FSR-danske revisorer 52



PwC

Transfer Pricing – hjemlige afgørelser og domme

What in-house teams should think about

31

Endnu ikke offentliggjort ØLR 

dom vedr. ØK

BS-12642/2020 og BS-

25280/2020

2
”Sagerne angik, om der var grundlag for forhøjelser af indkomsten hos to danske selskaber for 2008-

2013, i hvilken periode de to selskaber var moderselskab for et venezuelansk selskab.

I perioden 2008-2011 opstod der som konsekvens af en række valutarestriktioner i Venezuela en 

fordring mod det venezuelanske selskab på ubetalte royalties, og spørgsmålet var, om der var 

grundlag for at fiksere renter af tilgodehavendet, jf. ligningslovens § 2.

For 2012 og 2013 betalte det venezuelanske selskab ekstraordinære udbytter, og spørgsmålet var i 

denne forbindelse, om disse udbytter kunne beskattes som afdrag på de ubetalte royalties.

Sagerne var indbragt for domstolene af Skatteministeriet og henvist til landsretten som 1. instans.

Landsretten gav selskaberne medhold i, at der ikke var grundlag for at beskatte selskaberne.

For så vidt angik rentefikseringen tiltrådte landsretten, at der som udgangspunkt mellem 

koncernforbundne selskaber vil kunne rejses spørgsmål om forrentning af tilgodehavender, der er 

opstået som følge af manglende royaltybetalinger. Med henvisning til de ganske særegne 

omstændigheder, som gjorde sig gældende i Venezuela, fandt landsretten efter en samlet 

vurdering, at der ikke var grundlag for at forhøje indkomsten med en fikseret rente af den 

ubetalte royaltyfordring.

For så vidt angik beskatningen for 2012 og 2013 fandt landsretten bl.a. med henvisning til, at der forelå 

ganske særlige omstændigheder vedrørende valutarestriktioner i Venezuela, ikke, at der var grundlag 

for at beskatte de ekstraordinære udbytter som afdrag på royaltyfordringen.

På den baggrund blev selskaberne frifundet.” (Kammeradvokatens hjemmeside)
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32

Endnu en bødesag

SKM2021.578.BR

2
”Aktieselskabet var tiltalt for groft uagtsomt at undlade at fremsende fyldestgørende 

dokumentation for prisfastsættelse af kontrollerende transaktioner for skatteårene 2016-17, 

inden udløbet af fristen på 60 dage som var fastsat i told- og skatteforvaltningens brev. 

Det vedrørte det opløste selskab, som indeværende selskab var blevet fusioneret med:

T er tiltalt for overtrædelse af ..... ved i anledningen af den pr. 3. januar 2019 vedtagne fusion

med virkning fra 1. januar 2018, hvor det opløste selskab G1 A/S, CVR-nr. ...Q, Y1-adresse i 

Y2-by, blev fusioneret med T … og hvorefter T hæfter for ethvert bødeansvar, der efter 

skattelovgivningens almindelige bestemmelser vil kunne rettes imod det indskydende selskab 

G1 A/S., herunder at G1 A/S ved grov uagtsomhed undlod at fremsende fyldestgørende 

dokumentation for G1 A/S prisfastsættelse af kontrollerende transaktioner for skatteårene 2016-

2017, inden udløbet af fristen på 60 dage (12. november 2018) som var fastsat i SKATs brev af 

7. september 2018.

Aktieselskabet udeblev fra retsmødet.

Byretten fandt selskabet skyldig i tiltalen. Selskabet idømtes en bøde på 250.000 kr. Retten 

henviste til bemærkningerne til lovforslag nr. 173 af 25. april 2012, pkt. 3.3.2., vedrørende 

dagældende skattekontrollovs § 17, stk. 3, som nugældende § 84, nr. 5, er en videreførelse af. 

Bødebeløbet er fastsat ud fra, at minimumsomkostninger til udarbejdelse af relevant 

dokumentation skønnes at være 125.000 kr., og at bøden skal afspejle, at det ikke skal kunne 

betale sig at lade være med at udarbejde dokumentationen.” (Afgørelsesdatabasen)
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34

Coca Cola

Ang.

3
Sagens Baggrund

- I en TP audit for 2007-09, valgte IRS at forhøje Coca Cola med 9.8 mia USD.

- Det kontroversielle var, at IRS ifølge Coca Cola havde accepteret selskabets TP metode i mere end 10 år 

efter en såkaldt ”closing agreement” der vedrørte årene 1987-95 havde godkendt metoden som splittede 

profitten 10-50-50. Herved modtog de såkaldte Supply Points først 10 pct. af bruttofortjenesten, hvorefter 

residualen deltes 50/50 med HQ i Atlanta.

- Den såkaldte Tax Court gav IRS medhold i indkomstjusteringen, da er den største TP sag nogensinde 

internationalt.
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35

Coca cola

Ang.

3
The Coca Cola Company 

(“TCCC”)

Concentrate Manufacturers

(“Supply Points”)

License fee for 

IP based on 10-

50-50

Service companies 

(“ServCos”)

Third party bottling 

companies (e.g. Carlsberg)

USA

E.g. Ireland

Denmark

Sale of 

manufactured soft 

drink concentrate

Service fees for 

marketing 

activitites

Marketing services in 

local jurisdiction

© Copyright: FSR-danske revisorer 57



PwC

Transfer Pricing – Internationale afgørelser

What in-house teams should think about
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Coca Cola

Ang.

3
- En andel af ServCos’ marketing cost blev betalt af Supply Points, og Coca-Cola mente derfor at Supply 

Points ejede værdifuld marketing IP. 

- IRS fandt i stedet at Supply Points var contract manufacturers, der skulle testes på en TNMM (ROA).

- Det der var på spil i sagen var, at de interne aftaler ikke afspejlede den faktiske adfærd (conduct) som på 

sin side ikke underbyggede positionen om at Supply points var andet end simple kontraktsproducenter.

- Endvidere hjalp heller ikke de koncerninterne aftaler Coca Cola.

- TCCC var ifølge aftalerne legal ejer af registreret IP og marketing IP

- De koncerninterne aftaler med Supply Points var endvidere ikke eksklusive eller gav nogen ret til en 

garanteret produktion af koncentrat. Supply Points kunne opsiges med 60 dages varsel, og det fremgik 

ingen steder af aftalerne, at Supply Points skulle bære nogle af markedsføringsomkostningerne fra 

ServCos.
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Coca Cola

Ang.

3
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International Beskatning 2021
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Udviklingen vedrørende 
den generelle 

omgåelsesklausul

Jakob Bundgaard
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Ny bog om emnet: www.extuto.com
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De generelle rammer
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LL § 3

• Kumulative betingelser:

– Arrangementer eller serier af arrangementer.

– Der er tilrettelagt med det hovedformål, eller der som et af
hovedformålene har at opnå en skattefordel (subjektivt).

– At opnå en skattefordel (objektivt).

– Som virker mod formålet og hensigten med skatteretten.

– Og som ikke er reelle under hensynstagen til alle relevante og
faktiske forhold og omstændigheder.
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LL § 3

• Retsvirkning:

– Skattepligtige selskaber og foreninger skal se bort fra
arrangementer (eller dele heraf).

– Hvad træder i stedet og hvordan afgøres dette?

• Den omgåede regel i national ret – hvad er det reelle
arrangement?

• Hvem der i realiteten modtager en betaling?

• Hvad der er modtaget?

• På hvilket tidspunkt betalingen modtages?

• Bortseelse fra uretmæssigt opnået fordel (rentefradrag,
kvalifikation etc.).
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LL § 3 – Generelle spørgsmål

• Fraværet af retningslinjer

• Vil LL § 3 føre til forsøg på udvidelse af SAARs?

• Vil LL § 3 føre til at flere dispositioner
tilsidesættes end efter hidtidig praksis?

• Kan man forestille sig underkendelse af hidtidig
retspraksis som værende i strid med formålet og
hensigten?
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EU-domstolens indvirkning
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LL § 3 – EUD’s indvirkning

• Betydningen af EU-domstolens misbrugsdoktrin for
GAAR’en?
– ATAD GAAR’en rejser en række meget principielle og interessante 

problemstillinger

– Kodifikation eller inspiration? 
• EU-domstolen forventes at fortolke i overensstemmelse med sin egen generelle misbrugs-praksis. 

• Danske retsanvendende instanser kan ikke bortse fra EU-domstolens tidligere eller senere praksis 
vedrørende den generelle misbrugsdoktrin ved fortolkningen og anvendelsen af LL § 3. 

– Er en eventuel kobling dynamisk eller en statisk?
• Mest sandsynligt en dynamisk fortolkning.

– Hvilke dele af EU-domstolens praksis der kan spille ind? 
• Etablering af en hensigt om at opnå en skattebesparelse (udelukkende mv. – øvrige formål må ikke

være marginale)

• Etablering af kunstighed eller manglende realitet
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LL § 3 – EUD’s indvirkning

• Kan praksis fra EUD udstikke rammer for forståelsen af ATAD
GAAR i forhold til, hvilke typer af dispositioner der kan forventes
anerkendt eller underkendt?

• Konkrete forhold som kan udledes af EUD’s misbrugsdoktrin?
– Sager om lokalisering i andre jurisdiktioner af skattemæssige årsager

• Tax location shopping (etablering i lavskattelande) udgør ikke misbrug, hvis 
der blot består en reel etablering.

– Gennemstrømningsbetalinger i holdingselskabs-strukturer

• Der må foretages en konkret misbrugsvurdering af den enkelte 
(gennemstrømnings)transaktion, som kan indebære, at der foreligger et 
misbrug.

– Afvigelser fra armslængdepriser og –vilkår

• En fravigelse fra armslængde vilkår kan udgøre misbrug, men ikke 
nødvendigvis, hvis denne fravigelse ikke er begrundet i skattemæssige 
hensyn.

– Opnåelse af dobbelt fradrag og andre mismatches

• Et mismatch udgør ikke i sig selv misbrug, men kan i tilfælde af rent 
kunstige arrangementer udgøre et sådant.
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Aktuelle problemstillinger
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LL § 3 – Aktuelle problemstillinger

• Hvor stor valgfrihed har skatteyderne i valget mellem forskellige
alternativer?

• Burde fortsat være muligt at indrette sig mest muligt optimalt i
skattemæssig henseende.

• ATAD præmis 11:

– “Within the Union, GAARs should be applied to arrangements 
that are not genuine: otherwise, the taxpayer should have 
the right to choose the most tax efficient structure for its 
commercial affairs”
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LL § 3 – Aktuelle problemstillinger

• Anvendelsesområdet - Anvendelse for fysiske personer

– Forudsat at finde anvendelse, hvor også fysiske personer
indgår i et arrangement som en afsmittende effekt ved et 
samlet misbrug.

– Hvad, hvis der alene indgår fysisk personer?
• LL § 3 finder ikke finde anvendelse i denne henseende.

– Hvem skal opnå skattefordelen – juridisk eller fysisk person?
• Formentlig skal samme person opnå skattefordel som kan opnå

tilsidesættelsen – dvs. den juridiske person.
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LL § 3 – Aktuelle problemstillinger

Likvidation af investeringsselskab efter skattefri omstrukturering -
SKM2020.293 SR

H1

Faktum

• Eneanpartshaver ønskede at bevare driftsaktiviteten i selskabet, men
ønskede overskudslikviditeten overført til denne personligt.

• Steps

• Holdingdannelse (H2) ved en skattefri anpartsombytning.

• Udloddes 50 mio. kr. fra H1 til H2.

• H2 ophørsspaltes til H3 og H4, hvor H4 (som besad kontanterne)
på et tidspunkt skulle likvideres.

• Spaltningen kunne ske skattefrit og påvirkede ikke
anpartsombytningen. Dog omfattet af LL § 3.

• Koncernstrukturen efter den planlagte likvidation af H4, ville være
identisk med den struktur, der var før spaltningen af H2.

Tilsidesættes efter LL § 3

• Fysisk person opnår skattefordel (avance ctr .udbytte)

H3 H4H4
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LL § 3 – Aktuelle problemstillinger

• Hvad er en skattefordel?
– Fradrag, succession, netto/bruttobeskatning, periodisering, 

DBO/direktiv-beskyttelse, undgåelse af kildeskat

– Fiktive og teoretiske skattefordele (se fx SKM.2021.30SR)
- Må hævdes, at LL § 3 kun omfatter konkrete økonomiske fordele

- Kan man opnå en skattefordel gennem en undladelse?

– Sammenligningsgrundlaget?
- Hvad ville resultatet have været i fraværet af arrangementet?

- Kontrafaktisk benchmark

- Andre dispositioner som i substansen minder om den planlagte
transaktion.

- SKM 2021.30.SR: Sammenlignes likvidation ctr. fusion.
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LL § 3 – Aktuelle problemstillinger

• I strid med formålet og hensigten med skatteretten?
– Rentefradrag ved debt push down (placering af gæld ved

driftsaktiviteter)  - SKM2020.521.SR

– Kan misbrug statueres gennem anvendelse af objektive
regler?

• Fx 10% ejerskab

• Undgåelse af reglen om “omvendte juletræer”

• Handlinger før ikrafttræden af ny lovgivning?

• Modsætningsslutning fra konkrete værnsregler
(GAAR vs. SAARs)?

© Copyright: FSR-danske revisorer 78



2021 CORIT

LL § 3 – Aktuelle problemstillinger
SKM 2020.39 SR Undgåelse af mellemholdingreglen ved fusion

Fusion af børns Holding - Spørgsmål om SAAR vs. GAAR.
SR:
- Arrangement? 

- Fusioner udgør et arrangement som omfattet af 
LL § 3. 

- Hovedformålet 
- Dispositionen har til formål at undgå skattepligt 

på fremtidige udbytter fra Holding DK A/S for 
alle frem holdingselskaber. 

- Skattefordel?
- Ved det blotte forhold, at juletræsreglen ikke 

fandt anvendelse. 
- Formålet med skatteretten?

- Opfyldelsen af objektive kriterier er ikke udtryk 
for misbrug af reglerne.

- Udgangspunktet er, at en skatteyder har ret til 
at vælge den skattemæssigt mest fordelagtige 
struktur

- En skatteyder har ret til at anvende de 
skattemæssige regler, der medfører en 
skattefordel for skatteyder, uden at fordelen i 
sig selv medfører, at der foreligger et misbrug. 
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LL § 3 – Aktuelle problemstillinger

• Manglende realitet?
- Forventet at EUD vil inddrage EUD misbrugsdoktrinen.

- Fokus på skattefordele, som ikke kan forklares i andre
hensyn

- Der skal formentlig opnås egentlige kommercielle fordele.

- Klar dokumentation for besparelser eller investeringer. og 
krav om geografisk tilknytning.
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Take aways
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Take-aways

• De bredere perspektiver

• Hvad blev frygtet?

– Retssikkerhed

– Elastik og overdreven anvendelse – hvordan er det gået?

– Selvcensur hos rådgivere og virksomheder? Hvor er vi havnet
henne på frygtbarometret?

– Markante ændringer i retstilstanden?

• Begrænset antal principielle spørgsmål afgjort
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Tak for opmærksomheden!

CORIT ADVISORY P/S
LYNGBY HOVEDGADE 17, 2. SAL
2800 KONGENS LYNGBY
DENMARK

E: CORIT@CORIT.DK

WWW.CORIT-ADVISORY.COM
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Side 1

International Beskatning 2021

Frokost:

12.30 – 13.30
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19. NOVEMBER 2021 PROFESSOR

INTERNATIONAL BESKATNING ANDERS NØRGAARD LAURSEN

AARHUS UNIVERSITET

JURIDISK INSTITUT

DANSKE DOMME OG EU-
DOMME M.M.

© Copyright: FSR-danske revisorer 87



INTERNATIONAL BESKATNING ANDERS NØRGAARD LAURSEN

19. NOVEMBER 2021 PROFESSORAARHUS UNIVERSITET

JURIDISK INSTITUT

AGENDA

• Hybride enheder og SEL § 2 C

• SKM2021.216.SR 

• SKM2021.218.SR

• Tilsynsarbejde og fast driftssted

• LSR-kendelse j.nr. 16-1091693

• Fast driftssted og hjemmekontor

• SKM2021.412.SR 

• SKM2021.489.SR 

• SKM2021.546.SR

2
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19. NOVEMBER 2021 PROFESSORAARHUS UNIVERSITET

JURIDISK INSTITUT

HYBRIDE ENHEDER OG SEL § 2 C

• SEL § 2 C (”Omvendte hybride enheder”)

• Oprindelig bestemmelse 2008, ændret ved lov nr. 1726 af 27. december 2018

• Implementerer skatteundgåelsesdirektivet (2016/1164) med senere ændringer 

art. 9a

• ”ATAD II” (2017/952)

• Fælles EU-svar på BEPS Action 2 

• Neutralising the Effects om Hybrid Mismatch Arrangements

3
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19. NOVEMBER 2021 PROFESSORAARHUS UNIVERSITET

JURIDISK INSTITUT

HYBRIDE ENHEDER OG SEL § 2 C

• Udgangspunktet: I/S, K/S, P/S = transparente enheder

• Modif.: SEL § 1, stk. 1, nr. 2

• Enheder omfattet af SEL § 2 C

• SEL § 2 C, stk. 1, nr. 1-3:

• …skattemæssigt transparente enheder, der er registreringspligtige, har 

vedtægtsmæssigt hjemsted eller har ledelsens sæde her i landet, beskattes efter 

reglerne for selskaber omfattet af § 1, stk. 1, nr. 2, hvis en eller flere tilknyttede 

personer, jf. § 8 C, stk. 1, nr. 17, som sammenlagt direkte eller indirekte ejer mindst 

50 pct. af stemmerettighederne, kapitalen eller retten til andel af overskuddet,

1. er hjemmehørende i en eller flere fremmede stater, hvor enheden henholdsvis 

filialen skattemæssigt behandles som et selvstændigt skattesubjekt, eller

4
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19. NOVEMBER 2021 PROFESSORAARHUS UNIVERSITET

JURIDISK INSTITUT

HYBRIDE ENHEDER OG SEL § 2 C

• Tilknyttet person?

• SEL § 8 C, stk. 1, nr. 17, 6. pkt. [vedr. SEL § 2 C]:

• 50 pct. eller mere af kapital/stemmer/ret til overskud

• SEL § 8 C, stk. 1, nr. 17, 4. pkt. [”agerer sammen”]: 

• Agerer en fysisk person eller et selvstændigt skattesubjekt sammen med en 

anden person eller et selvstændigt skattesubjekt, for så vidt angår 

stemmerettigheder eller kapitalejerskab af et subjekt, skal det selvstændige 

skattesubjekt henholdsvis personen hver især anses som indehaver af alle de 

berørte stemmerettigheder eller hele den berørte kapital i det 

pågældende subjekt

5
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19. NOVEMBER 2021 PROFESSORAARHUS UNIVERSITET

JURIDISK INSTITUT

HYBRIDE ENHEDER OG SEL § 2 C

• Problem – transparente enheder med både ”gode” og ”dårlige” investorer

• ”Dårlige” = investorer, som falder ind under SEL § 2 C, stk. 1, nr. 1-3

• Fx hjemmehørende i lande, som anser et dansk K/S for et selvstændigt skattesubjekt

• Skattestyrelsens ”standardfortolkning” = dårlige investorer og gode investorer

K/S 1

K/S 2

Gode investorerDårlige investorer

50 pct.50 pct.

I alt 10 investorer (5 gode/5 dårlige) i K/S1

- 50 pct. ejes af gode investorer

- 50 pct. ejes af dårlige gennem K/S 2

- Dårlige investorer ”agerer sammen” via K/S 2

- 50 pct. ejes af tilknyttede ”dårlige” investorer

- K/S 1 skal omkvalificeres, jf. SEL § 2 C

6
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19. NOVEMBER 2021 PROFESSORAARHUS UNIVERSITET

JURIDISK INSTITUT

SKM2021.218.SR – SEL § 2 C 

Spørgsmål 1:

Kan Skatterådet bekræfte, at H12 K/S 

og H13 K/S ikke er omfattet af 

selskabsskattelovens § 2 C i den 

eksisterende struktur?

7
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19. NOVEMBER 2021 PROFESSORAARHUS UNIVERSITET

JURIDISK INSTITUT

SKM2021.218.SR – SEL § 2 C 

• Spørgsmål 1: finder SEL § 2 C anvendelse?

• Problemet

• Bad investors = investorer, som er hjemmehørende i lande, der ikke anser K/S’erne for 

transparente (3,85 pct. af H8)

• Kan potentielt ”smitte” de øvrige ”gode” investorer 

• Medfører omkvalifikation af K/S’erne, jf. SEL § 2 C 

8
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19. NOVEMBER 2021 PROFESSORAARHUS UNIVERSITET

JURIDISK INSTITUT

SKM2021.218.SR – SEL § 2 C 

• Bad investors og de gode investorer har puljet investeringen i K/S’erne gennem H8

• Skattestyrelsen

• Bad investors og gode investorer agerer sammen i forhold til K/S’erne gennem H8

• SEL § 2 C, stk. 1, nr. 1:

• To personer tilknyttet = tilknyttede personers ejerandele medregnes

• L 28 2018/19, bem. til § 1, nr. 3: 

”Ved opgørelsen af ejerandelene, stemmerettighederne, kapitalen og retten 

til overskuddet, medregnes tilknyttede personers ejerandele”

• Gode investorers ejerandel medregnes til Bad investors

• Investorerne i K/S’erne gennem H8 ejer 96,5 pct. => omkvalifikation, jf. SEL § 2 C

• Bad investors ejer ”mindst 50 pct.” af K/S’erne = omkvalifikation

9
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• Spørger

• Skattestyrelsen læser SEL § 2 C forkert

• SEL § 8 C, stk. 1, skal kun anvendes ved opgørelsen af ”tilknyttet person”, ikke ved 

opgørelsen af 50 pct.s kravet

• Retur til SEL § 2 C – hvad står der egentlig?

• …skattemæssigt transparente enheder […] beskattes efter reglerne for selskaber 

omfattet af § 1, stk. 1, nr. 2, hvis en eller flere tilknyttede personer, jf. § 8 C, stk. 1, nr. 

17, som sammenlagt direkte eller indirekte ejer mindst 50 pct. af 

stemmerettighederne, kapitalen eller retten til andel af overskuddet,

• er hjemmehørende i en eller flere fremmede stater, hvor enheden henholdsvis 

filialen skattemæssigt behandles som et selvstændigt skattesubjekt, eller

10
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• Spørger

• SEL § 2 C indeholder 2 tests

1. Er der en eller flere tilknyttede personer?

2. Ejer tilknyttede personer, som er bad investors, mindst 50 pct.?

• Ad 1: Er der en eller flere tilknyttede personer?

• En tilknyttet person = en person, som ejer mindst 50 pct. af den relevante enhed, 

jf. SEL § 8 C, stk. 1, nr. 17, 6. pkt. 

• Ejerandele tilhørende andre, som personen agerer sammen med, skal 

medregnes 

• Bad investors agerer sammen med gode investorer, derfor er Bad investors 

tilknyttede personer 

11
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• Spørger

• Ad 2: Ejer tilknyttede personer, som er bad investors, mindst 50 pct.?

• Nej – tilknyttede personers ejerandel skal kun medregnes ved opgørelsen af, om 

der er tilknyttede personer

• Ikke ved opgørelsen af, om tilknyttede personer ejer mindst 50 pct.

• NB: I modsat fald er resultatet af de to ”tests” altid det samme 

• Bad Investors ejerandel i K/S’erne er kun ca. 3,7 pct. (3,85 pct. af 96,5 pct.)

• Derfor ingen omkvalifikation

• Skattestyrelsen (tiltrædes af Skatterådet; påklaget til LSR)

• Der er intet belæg for at "agere sammen" kun skal finde anvendelse ved vurdering 

af om investor er tilknyttet kommanditselskabet og ikke ved vurdering om 

tilknytning investorerne imellem

12
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Spørgsmål 2: 

Såfremt spørgsmål 1 besvares 

benægtende, kan Skatterådet 

da bekræfte, at H12 K/S og 

H13 K/S ophører med at være 

omfattet af 

selskabsskattelovens § 2 C, 

såfremt den påtænkte 

omstrukturering 

gennemføres?

13
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• Problemet

• Der indsættes en ”blokker” mellem Bad investors og K/S’erne 

• DK ApS eller lign. selvstændigt skattesubjekt

• MEN – SEL § 2 C omtaler ”direkte eller indirekte ejerskab”

• Spørger

• Trods ordlyden af SEL § 2 C – anvendelse af SEL § 2 C forudsætter en hybrid 

situation eller et hybridt mismatch som en konsekvens af forskellige kvalifikationer 

af de danske K/S'er

• Skattestyrelsen (tiltrædes af Skatterådet)

• ”Uanset ordlyden af SEL § 2 C finder Skattestyrelsen, at bestemmelsen kun er 

tiltænkt at finde anvendelse i de tilfælde, hvor der er en hybrid enhed” 

14
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SKM2021.216.SR

- Kan Skatterådet for hvert af 

kommanditselskaberne H1, H2, H3, 
H4, H5 og H6 i den nedenfor 

beskrevne investeringsstruktur 

bekræfte, at der ikke skal ske 

omkvalifikation til et selvstændigt 

skattesubjekt ifølge SEL § 2 C?

- Nej, se dog indstilling og 

begrundelse

- = Nej vedr. H4

Problemet:

- H3 og H6 ejer 100 pct. af H4

- Visse investorer i H6 er 

”dårlige investorer”

- H6’ samlede ejerandel i H4 er 

mindre end 50 pct.

- SEL § 2 C?

15
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• Er de dårlige investorer i H6 tilknyttede personer til H4?

• Agerer investorerne i H6 sammen?

• Skattestyrelsen

• Henviser til eksempler fra BEPS 2 

• Henviser til anbefaling 11.3(d)

• Personer handler sammen, når de har aftalt, at en tredjemand kan agere på 

deres vegne i relation til deres aktier

• Henviser til pkt. 377

• This element of the acting together test treats investors as acting together if their 

interests are managed by the same person or group of persons. This requirement 

would pick up a number of investors whose investments were managed under a 

common investment mandate or partners in an investment partnership

16
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• Er de dårlige investorer i H6 tilknyttede personer til H4? (fortsat)

• Agerer investorerne i H6 sammen? 

• Skattestyrelsen

• Ja, de agerer sammen – men umiddelbart uden betydning

• Lægges til grund, at investorerne i H6 har en ejerandel i H4, der er mindre end 50 

pct.; derfor er de alligevel ikke tilknyttede

17
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• Investorerne i H6 anses for at agere sammen

• Der er ”dårlige” investorer iblandt = alle er ”dårlige” investorer

• Ejerandel mindre end 50 pct. af kapitalen i H4

• Mellemfacit: SEL § 2 C finder som udgangspunkt ikke anvendelse

• Agerer investorerne i H6 sammen med investorerne i H3?

18
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SKM2021.216.SR – SEL § 2 C 

• Agerer investorerne i H6 sammen med investorerne i H3?

• Skattestyrelsen

• ”H2 og H6 har samme Investment Manager”

• Investment Manager: 

• Udarbejder indstilling til køb og salg af aktiver, godkendes af Investment 

Committee

• Forestår den daglige ledelse af portefølje-K/S’erne

• Varetager selvstændigt daglig ledelse og drift uden at være underlagt 

instruktionsbeføjelser

19
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• Agerer investorerne i H6 sammen med investorerne i H3?

• Spørger

• H6 og H2 (som direkte ejer H3) har hver sin Investment Comittee, der 

forhåndsgodkender køb og salg af investeringer, og hver sin General Partner, der 

træffer den endelige beslutning herom 

• Der er ingen aftaler, fælles fora eller lignende, der binder beslutningerne i H2 og H6 

sammen

• H6 og H2 behøver ikke have samme Investment Manager

• SKM2020.35.SR tilsiger, at H6 og H3 ikke agerer sammen

20
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• Agerer investorerne i H6 sammen med investorerne i H3?

• Skattestyrelsen

• Henviser til en række eksempler fra BEPS 2

• ”H2 og H6 har indsat samme Investment Manager, der "selvstændigt og uden 

nogen instruktionsbeføjelser" varetager den daglige ledelse. Det er bl.a. Investment 

Manager, der foretager alle undersøgelser om fremtidige køb og salg af aktiv Y og 

herefter sender indstilling til hver Investment Committee”.

• Resultat H2 og H6 agerer sammen

• H2’s ejerandele i H4 skal medregnes ved afgørelsen af, om investorerne i H6 er 

tilknyttede personer

• H2 og H6 ejer tilsammen 100 pct. af H4 = ”mindst 50 pct.”

21
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SKM2021.216.SR – SEL § 2 C 

• Resultat

• H2 og H6 agerer sammen = investorerne i H6 ”tilknyttede personer”

• Skattestyrelsen: H2’s ejerandele skal derfor også medregnes ved afgørelsen af, om 

mindst 50 pct. af investorerne i H4 er ”dårlige” investorer

• Samme resultat! 100 pct.

• SEL § 2 C finder anvendelse

• Påklaget til LSR vedr. H4

22
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SKM2021.216.SR – SEL § 2 C 

• Omgåelse som tema?

• ”Skattestyrelsen fastholder, at såfremt kommanditselskaber med samme ledelse ikke 

anses for at agere sammen, ville det være muligt at omgå tilknytningskriterierne i SEL §

8 C, stk. 1, nr. 17 ved at etablere flere parallelle kommanditselskaber med samme 

ledelse og opdele investorerne”

23
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• Omgåelse som tema?

• Spørger 

• ”Den konkrete struktur er opbygget med henblik på at sikre, at grænsen for "dårlige 

investorer" på 50% i SEL §2C ikke overskrides. Dette opnås ved, at H6 med sine 

bagvedliggende udenlandske investorer altid erhverver mindre end 50% af 

kapitalen og stemmerne i et porteføljeselskab.”

• ”Den parallelle fond skal således sikre overholdelse af en klar grænse i en 

skatteregel, og forholdet kan sammenlignes med, at et dansk selskab, der ejer 9% af 

aktierne i et andet dansk selskab, erhverver yderligere 1% med henblik på at 

opfylde betingelsen for skattefrit udbytte i SEL § 13, stk. 1, nr. 2. En sådan disposition 

anses ikke for omgåelse, jf. bl.a. forarbejderne til LL § 3.”

24
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SKM2021.216.SR – SEL § 2 C 

• Omgåelse som tema?

• … Skattestyrelsens synspunkt: pr. definition agere sammen?

• … er opfyldelse af lovgivningsmæssigt fastsatte grænser ”omgåelse”?

• Vanskeligt at følge

• Består ”omgåelsen”, som SEL §§ 2 C og 8 C, skal værne imod, ikke i at personer 

”agerer sammen”?

25
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• Landsskatteretskendelse j.nr. 16-1091693

• Udenlandsk underentreprenør på dansk anlægsprojekt

• Producerer stålkonstruktioner i hjemlandet

• Transporteres til Danmark

• Fører tilsyn med opsætning af stålkonstruktionerne

• Fast driftssted?

26
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• DBO’en

• Svarer til OECD-modellens art. 5, stk. 3

• Et bygge-, anlægs- eller installationsarbejde udgør kun et fast driftssted, hvis det 

varer i mere end 12 måneder

• Enighed om

• Der ville ikke være et fast driftssted efter art. 5, stk. 1 (intet ”fast forretningssted”)

• Der ville ikke være et fast driftssted efter art. 5, stk. 5 (agentreglen)

• Derfor afgørende: var tilsynsarbejdet omfattet af art. 5, stk. 3

• DBO-fortolkning

• Art. 5, stk. 3 – tavs om tilsynsarbejde

• Kommentarerne?
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Pkt. 17 (før 2003) Pkt. 17 (nu pkt.5) (efter 2003)

Bygnings-, anlægs- eller monteringsarbejde … 

omfatter … planlægning og tilsyn, hvis den 

udføres af entreprenøren. 

Derimod omfattes planlægning og tilsyn ikke, 

hvis det udføres af et andet foretagende, hvis 

virksomhed i forbindelse med vedkommende 

anlæg er begrænset til at planlægge og lede 

arbejdet. 

Planlægning på stedet og tilsyn med opførelsen 

af en bygning er dækket af stk. 3.
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DBO’en

indgås/

vedtages 
ved lov*

1999/2000

Opdatering af 

OECD-modellen 

vedr. 

tilsynsarbejde

Tilsynsarbejde 

udføres i DK

2002 2013-?

*Indgås i 1999 og vedtages ved lov i 2000

1997

Opdatering 

af OECD-

modellen
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• Skattestyrelsen

• Introduktionen pkt. 35-36

• Ændringer af kommentarerne, der skyldes ændringer af selve artikelteksten kan ikke 

lægges til grund (”statisk fortolkning”)

• U: med mindre der er tale om præciseringer

• Ændringer af kommentarerne, der ikke skyldes ændringer af artikelteksten, kan 

lægges til grund (”dynamisk fortolkning”)

• SKM2018.69.SR

• Ændringer af kommentarer, som ikke skyldes ændringer af artikelteksten, er pr. 

definition udtryk for præciseringer
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• Skatteyderen

• Om tilsynsarbejde er omfattet af art. 5, stk. 3, fremgår ikke af ordlyden

• Derfor skal art. 3, stk. 2, anvendes (svarer til OECD-modellen)

• Ved anvendelsen af overenskomsten i en kontraherende stat skal, 

medmindre andet følger af sammenhængen, ethvert udtryk, som ikke er 

defineret deri, tillægges den betydning, som det har i denne stats lovgivning 

om de skatter, på hvilke overenskomsten finder anvendelse[.]

• Sammenhængen? – pkt. 12 i kommentarerne til art. 3 

• Sammenhængen udgøres især af de kontraherende staters intentioner ved 

undertegnelsen af overenskomsten såvel som af den betydning, som det 

pågældende udtryk tillægges i den anden kontraherende stats lovgivning 

(en underforstået hensyntagen til det gensidighedsprincip, som 

overenskomsten baserer sig på).”
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• Skatteyderen

• Det var klart intentionen, at modeloverenskomsten skulle følge OECD-modellen, 

herunder kommentarerne

• Forarbejderne: DBO’en følger OECD-modellen

• … men naturligvis den model og de kommentarer, som fandtes, da man indgik 

overenskomsten (1997)

• Omfattede ikke tilsynsarbejde!

• Generel opfattelse på daværende tidspunkt

• Visse DBO’er (før 2002) indeholdt særregler om tilsyn

• Forarbejderne til SEL/KSL

• Tilsynsarbejde er ikke omfattet 

32

© Copyright: FSR-danske revisorer 118



INTERNATIONAL BESKATNING ANDERS NØRGAARD LAURSEN

19. NOVEMBER 2021 PROFESSORAARHUS UNIVERSITET

JURIDISK INSTITUT

FAST DRIFTSSTED – PLANLÆGNING/TILSYN

• Skatteyderen

• Klart intentionen ved undertegnelsen at tilsynsarbejde ikke var omfattet

• Derfor skal overenskomsten på dette punkt fortolkes statisk

• Ændringen af kommentarerne vedr. tilsynsarbejde er en materiel ændring af 

retstilstanden

• Også klart forudsat i dansk og international litteratur

• Skattestyrelsen

• SANST: positiv kontorindstilling til fordel for SKY

• SKTST tager ”bekræftende til genmæle”

• Ikke indbragt
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• Sammenfatning

• Specifikt om fast driftssted og tilsynsarbejde

• Ikke omfattet af entreprisereglen i DBO’er, som er indgået før 2003

• Generelt om DBO-fortolkning

• Ændringer af kommentarerne til uændrede artikeltekster kan ikke lægges til 

grund, hvis materiel ændring af retstilstanden

• Følger også af SKM2012.121.ØLR (ISS)

• ”I den forbindelse kan de efterfølgende kommentarer fra 2003 tillægges 

betydning ved fortolkningen af begrebet, forudsat de nye kommentarer ikke 

i realiteten indebærer en ændret forståelse af artikel 10, stk. 2, set i forhold til 

de oprindelige kommentarer til modeloverenskomsten fra 1977”
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• Også i 2021 adskillige afgørelser!

• Ofte afgørende: virksomheden rettet mod Danmark? (”surrogatreglen”)

• SKM2021.412.SR; SKM2021.489.SR og SKM2021.546.SR
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• SKM2020.298.SKTST (”coronastyresignalet”) 

• Opsummering af praksis – Kriterier til bedømmelse af hjemmekontorer

1. Medarbejderen har ikke anden fast arbejdsplads til rådighed, hvor arbejdet 

sædvanligvis udføres

2. Virksomheden er indforstået med at medarbejderen udfører en del af sit 

arbejde hjemmefra. Dette kan fremgå direkte af ansættelseskontrakten eller 

være underforstået 

3. Medarbejderens arbejde fra hjemmekontoret opstår ikke tilfældigt og sporadisk, 

men er planlagt eller kan planlægges

4. Den forretningsmæssige aktivitet, der udføres fra hjemmekontoret, udføres med 

fordel fra Danmark, hvorved arbejdsgiveren har en interesse i at arbejdet 

udføres fra Danmark
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• SKM2021.546.SR

• Udenlandsk selskab ansætter dansk salgsmedarbejder

• Skal betjene det nordiske marked

• Som eneste medarbejder i selskabet

• Ingen aktiviteter knyttet til Danmark

• Vil bruge 60-70 pct. af arbejdstiden uden for kontoret (og uden for Danmark)

• Dvs. 30-40 pct. på kontoret
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• SKM2021.546.SR

• Skattestyrelsen

• Fast driftssted:

• Den forretningsmæssige aktivitet, der udføres fra hjemmekontoret, udføres med 

fordel fra Danmark, hvorved arbejdsgiveren har en interesse i at arbejdet 

udføres fra Danmark

• Skattestyrelsen lægger herved også vægt på, at medarbejderen er ansat med 

henblik på udvikling af det nordiske marked, hvorfor medarbejderens 

geografiske placering i regionen må anses for at have selvstændig værdi for 

virksomheden. At medarbejderen udfører en del af sit arbejde fra Danmark, 

skyldes således ikke alene private forhold.
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• Kommentarer

• Vurdering 

• ”core business” uden for DK/ hjælpende for beredende på hjemmekontoret i DK?

• … ctr. ”core business” på hjemmekontoret

• SKM2015.393.SR, SKM2015.467.SR, SKM2016.217.SR; SKM2018.544.SR; 

SKM2019.460.SR; SKM2020.312.Sr

• Placering i DK selvstændig værdi – selvom ingen danske kunder

• Betydelig arbejdstid på kontoret i Danmark
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• SKM2021.412.SR

• Svensk selskab med 2 danske medarbejdere, herunder A

• A: kreativ direktør i selskabet

• ikke ledelsesmæssige beføjelser, ikke registreret som direktør ved de svenske 

selskabsmyndigheder

• ”A har en betydelig rolle i forhold til virksomhedens udviklingsarbejde[.]” 

• ”Udviklingen sker til dels i samarbejde med virksomhedens svenske og danske 

kunder, primært telefonisk, idet A udvikler nye produkter efter kundens specifikke 

behov og ønsker”

• ”Derudover består A’s opgaver også af at demonstrere nye produkter og 

løsninger for virksomhedens kunder”
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• SKM2021.412.SR

• Skattestyrelsen => SKM2020.298.SKTST (”coronastyresignalet”) 

[…]

4. Den forretningsmæssige aktivitet, der udføres fra hjemmekontoret, udføres med 

fordel fra Danmark, hvorved arbejdsgiveren har en interesse i at arbejdet 

udføres fra Danmark

• Konkluderer: ikke fast driftssted
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• SKM2021.412.SR

• Der lægges her vægt på, at Spørger ikke opnår en forretningsmæssig fordel ved, at 

medarbejderne udfører arbejdet fra hjemmekontoret eller fra Danmark i det hele 

taget. Skattestyrelsen lægger her til grund, at Spørgers virksomhed i Danmark 

alene skyldes personlige forhold for medarbejderne, som Spørger har taget hensyn 

[til]. Der henses bl.a. til, at arbejdet er af en sådan karakter, at det primært kan 

foretages virtuelt og at medarbejdernes de svenske kollegaer også arbejder 

hjemme mere end 99 % af tiden.

• Endvidere er medarbejdernes arbejdsopgaver i overvejende grad af en karakter, 

der ikke retter sig specifikt mod et dansk marked, men derimod også yder support 

mv. i forhold til svenske kunder. Dette understøtter Spørgers oplysning om, at 

arbejdet lige så vel kan foregå fra hjemmet i Danmark som fra kontoret i Sverige.
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• SKM2021.489.SR

• Schweizisk softwarefirma, der udvikler, sælger og driver (hoster) sine produkter til et 

internationalt klientel (herunder 2 danske kunder)

• Medarbejder ønsker at flytte til Danmark, arbejder 2 dage om ugen i Danmark

• Flytningen sker alene på medarbejderens eget initiativ

• Arbejdsopgaverne ændrer sig ikke ifm. flytningen

• Medarbejderens opgaver er ikke rettet mod det danske marked/de danske kunder
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• SKM2021.489.SR

• Skattestyrelsen

• Henviser til SKM2020.432.SR og SKM2020.473.SR

• Dansker hidtil bosiddende i London ved engelsk virksomhed

• Flytter tilbage til DK – arbejder 1 dag om ugen hjemmefra 

• Ikke fast driftssted

• Flytning ikke i virksomhedens interesse

• Derfor ikke fast driftssted
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• Kommentarer – SKM2021.489.SR og SKM2021.412.SR

• SKM2021.489.SR

• Virksomheden fortsætter uændret uanfægtet af medarbejderens flytning

• Klart ikke surrogat for en etablering i Danmark

• SKM2021.412.SR

• Lige så klart, at der ikke er et fast driftssted?
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• Kommentarer – SKM2021.489.SR og SKM2021.412.SR

• SKM2021.412.SR

• SKTST: 

• ”Der lægges her vægt på, at Spørger ikke opnår en forretningsmæssig fordel ved, 

at medarbejderne udfører arbejdet fra hjemmekontoret eller fra Danmark i det 

hele taget.”

• … tja – kan den kreative direktør (og medejer) uden videre udskiftes?

• … hvad hvis det er en betingelse for, at den pågældende ønsker ansættelse?

• ”Endvidere er medarbejdernes arbejdsopgaver i overvejende grad af en 

karakter, der ikke retter sig specifikt mod et dansk marked, men derimod også 

yder support mv. i forhold til svenske kunder.”

• ... ikke specifikt – men vel i høj grad også – rettet mod DK marked/kunder
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• Kommentarer – SKM2021.489.SR og SKM2021.412.SR

• SKM2021.412.SR

• SKTST: 

• Dette understøtter Spørgers oplysning om, at arbejdet lige så vel kan foregå fra 

hjemmet i Danmark som fra kontoret i Sverige.

• … men nu foregik det jo i DK

• Hvis en betingelse for fortsat ansættelse af nøglemedarbejder = i virksomhedens 

interesse?

• Så meget desto mere når arbejdet også retter sig mod det danske 

marked/danske kunder?

47

© Copyright: FSR-danske revisorer 133



INTERNATIONAL BESKATNING ANDERS NØRGAARD LAURSEN

19. NOVEMBER 2021 PROFESSORAARHUS UNIVERSITET

JURIDISK INSTITUT

FAST DRIFTSSTED – HJEMMEKONTOR

• Kommentarer – SKM2021.412.SR

• SKM2021.412.SR ctr. SKM2015.53.SR

• Luxembourgsk selskab

• Ledes af 3 directors

• Denne ene et dansk ApS, fysisk person som ”permanent repræsentant” 

• Bosiddende og hjemmehørende i Danmark

• Udfører daglige ledelsesopgaver i DK fra sit hjem i DK

• ”… den aktivitet, der vil blive udført fra den private bopæl, vil ikke vil have nogen 

nødvendig tilknytning til Danmark ud over at den fysisk udføres der”

• ” Selskabet forventes i øvrigt ikke at få større eller væsentlige aktiviteter i Danmark”
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• Kommentarer – SKM2021.412.SR

• SKM2021.412.SR ctr. SKM2015.53.SR

• Personen må anses for ”… at handle på anpartsselskabets vegne, må anses for at 

udøve foretagendets virksomhed”

• ”Arbejdet udøves blandt andet fra den fysiske personens private bolig i Danmark via 

telefon og e-mail”

• ” Den danske B director (eller den fysiske repræsentant) er en nødvendig del af 

foretagendets ledelse.”

• ”Det tillægges […] vægt, at B medlemmet netop er en del af ledelsen i spørger[.]”.

• Fast driftssted!
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• Kommentarer – SKM2021.412.SR

• SKM2021.412.SR ctr. SKM2015.53.SR

• Vigtige medarbejdere for virksomheden = fast driftssted  

• Hvor vigtige?

• Topledelsen = fast driftssted (SKM2015.53.SR)

• Kreativ direktør og medejer = ikke fast driftssted (SKM2021.412.SR)

• … eller har praksis ændret sig siden SKM2015.53.SR?

• … eller er SKM2021.412.SR et grænsetilfælde (måske endda for SKY-venlig)?

• Et eksempel: verdens førende ekspert bosiddende i DK – forsøges hvervet af UK-selskab 

=> ansættelse betinget af, at personen må arbejde hjemmefra. Fast driftssted? 
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8 Pause fredag eftermiddag
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Side 1

International Beskatning 2021

Pause:

14.30 – 15.00
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9 Bekæmpelse af int. skatteunddragelse
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1

v/Steen Bechmann Jacobsen
Fagdirektør Særlig kontrol, Skattestyrelsen

Bekæmpelse af international 
skatteunddragelse
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