
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

1 2

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


1 Praktisk information
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Side 1

International Beskatning 2021

Velkommen!
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2

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

© Copyright: FSR-danske revisorer 4

mailto:kursus@fsr.dk
mailto:kursus@fsr.dk
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CFC-beskatning

18. november 2021

Jens Wittendorff, EY

© Copyright: FSR-danske revisorer 6



Agenda

Side 2

1. Baggrund

2. Grundbetingelser for CFC-beskatning

3. Indkomstbetingelsen

4. CFC-beskatning

5. EU-retten
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Baggrund

Side 3

• Hvad er CFC-beskatning?

• Dansk moderselskab beskattes af indkomst i udenlandsk datterselskab

• Hvorfor CFC-beskatning?

• Danske koncerner begyndte i 1990’erne at etablere lavtbeskattede finansselskaber i Irland

• C-196/04, Cadbury Schweppes 

• CFC-beskatning ulovlig, hvis datterselskabet: “reelt er etableret i værtsmedlemsstaten og dér faktisk udøver
økonomisk virksomhed”

• Hvorfor har Folketinget med L 89 af 11. november 2020 ændret CFC-beskatningen?

• Skatteundgåelsesdirektivet (EU 2016/1164) kræver, at CFC-beskatningen bl.a. udvides til nye indkomstkategorier

• Hvad er udfordringen ved de nye regler?

• Indkomst fra almindelig produktion og salg af varer og tjenesteydelser kan medføre CFC-beskatning

• Risiko for CFC-beskatning i forhold til udenlandske datterselskaber med:

• Store finansielle indtægter

• Store royaltyindtægter

• Ejendomsret til værdifulde immaterielle aktiver

• Nye regler virkning for indkomstår, der påbegyndes 1. juli 2021 eller senere, dvs. indkomstår 2022
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Grundbetingelser for 
CFC-beskatning

Side 4

© Copyright: FSR-danske revisorer 9



Grundbetingelser for CFC-beskatning efter SEL § 32

Side 5

Betingelse Hidtidige regler Nye regler

Indkomst CFC-indkomst udgør mere end 50% af 
den samlede indkomst

CFC-indkomst udgør mere end 1/3 af den samlede 
indkomst

Aktiver CFC-aktiver udgør mere end 10% af 
samlede aktiver

-

Kontrol ”Bestemmende indflydelse” efter 
sambeskatningsreglerne

Mere end 50% af kapital, stemmer eller overskud

Datterselskab Selskab, forening eller fast driftssted Selvstændigt skattesubjekt eller fast driftssted
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Indomstbetingelsen

Side 6
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Agenda

Side 7

• “Indkomst fra faktureringsselskaber”

• Immaterielle aktiver

• Immaterielle CFC-aktiver

• Royalties og kapitalgevinster

• “Anden indkomst fra immaterielle aktiver”

• Partiel substanstest

• Indgangsværdi for eksisterende immaterielle aktiver
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Indkomst fra faktureringsselskaber

Side 8

• “Indkomst fra faktureringsselskaber” er nu CFC-indkomst

• Betingelser: 

• Selskabet både køber og sælger koncerninternt, og

• Selskabet bidrager med ingen eller ringe økonomisk værdi

• Omfatter ikke:

• Indkøbsselskaber, der køber fra tredjemand og sælger koncerninternt

• Salgsselskaber, der køber koncerninternt og sælger til tredjemand

• Produktionsselskaber, der indkøber varer koncerninternt og sælger varer koncerninternt, når produktionen er 
værdiskabende

• Hvad gælder for et selskab, der både har “faktureringsindkomst” og anden indkomst?

• Hele indkomsten er CFC-indkomst

• Ingen del af indkomsten er CFC-indkomst

• Faktureringsindkomsten er CFC-indkomst
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Immaterielle CFC-aktiver

Side 9

• Immaterielle CFC-aktiver omfattet af art. 12 i OECD’s modeloverenskomst + CO2-kvoter og –kreditter

• Ophavsret, patent, varemærke eller mønster eller enhver model, tegning, hemmelig formel eller
fremstillingsmetode eller oplysninger om industrielle, kommercielle eller videnskabelige erfaringer

• Brugsrettigheder er ikke CFC-aktiver

• Kun ejerrettigheder kvalificerer som CFC-aktiver

• Brugsrettighed kan dog behandles som et CFC-aktiv, hvis rettigheden reelt udgør en fordækt overdragelse af
en ejerrettighed til et immaterielt aktiv

• I lyset af SKM2003.586.HR kan brugsrettigheder kun undtagelsesvist skattemæssigt behandles som ejerrettigheder

• En tidsubegræset filmrettighed blev behandlet som en brugsret – rettigheden var dog begrænset til et bestemt marked

• Kontraktproducenter, licenstagere og service providere vil normal ikke have “anden indkomst fra immaterielle
aktiver”

• Goodwill er ikke CFC-aktiv

• Regnskabsmæssig købsprisallokering (PPA) kan ifølge ministeren anvendes, hvis parterne har modstridende
interesse i relation til fordelingen af købsprisen

• Datterselskabets residualindkomst kan efter omstændighederne nedsættes med afkast af goodwill, hvorved
“anden indkomst fra immaterielle aktiver” reduceres
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Immaterielle CFC-aktiver

Side 10

• Indkomst fra immaterielle aktiver behandles forskelligt efter CFC-reglerne

Indkomstkategori Fritaget for CFC-beskatning?

Kapitalgevinster Nej

Royalties Ja, hvis indkomsten er fra tredjemand og det immaterielle aktiv i det 
væsentlige er egenudviklet

”Anden indkomst fra 
immaterielle aktiver”

Ja, hvis substansundtagelse finder anvendelse
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Royalties og kapitalgevinster på immaterielle aktiver

Side 11

• HR: Royalties og kapitalgevinster fra afhændelse af immaterielle aktiver er CFC-indkomst

• Undtagelse: Royalties fra tredjemand vedrørende immaterielle aktiver, som i det væsentlige er 
foranlediget af datterselskabets egen forskning og udvikling

• “Væsentlighedskriterium”

• Afgørende er den relative værdiskabelse frem for de afholdte omkostninger

• Den samlede værdiskabelse fra starten af udviklingen og frem til vurderingstidspunktet

• “Værdiskabelse”: Armslængdeværdien af de udførte aktiviteter, som kan opgøres efter almindelige TP-
principper

• Eksempel: Undtagelse finder anvendelse, hvis et datterselskab selv har udviklet en lægemiddelkandidat, 
og engagerer tredjemand til at gennemføre kliniske tests
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“Anden indkomst fra immaterielle aktiver”

Side 12

• “Anden indkomst fra immaterielle aktiver” udgør den del af indkomsten fra salg af varer og
tjenesteydelser, der relaterer sig til varens eller ydelsens indhold af immaterielle aktiver – f.eks.

• Varemærke, der er indarbejdet i en forbrugsvare

• Patent, der er indarbejdet i en medicinalvare

• Know-how, der er indarbejdet i en maskine

• “Anden indkomst fra immaterielle aktiver” kan beregnes efter:

• Direkte metode: “Anden indkomst” beregnes som den royalty datterselskabet skulle betale, hvis det ikke var 
ejer af de immaterielle aktiver

• Indirekte metode: “Anden indkomst” beregnes som datterselskabets samlede indkomst fratrukket en
“normalindkomst”, som datterselskabet ville oppebære, hvis det ikke var ejer af de immaterielle aktiver

• De to metoder kan medføre vidt forskellige resultater, da den direkte metoden normalt vil medføre et 
postivt beløb, mens den indirekte metode er resultatafhængig

• Den indirekte metode kan fejlvurdere “anden indkomst fra immaterielle aktiver”, da der i praksis ikke
tages højde for værdifulde bidrag som licensrettigheder, synergieffekter, goodwill og god/dårlig ledelse
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“Anden indkomst fra immaterielle aktiver”

Side 13

• Eksempel:

• Datterselskab ejer et værdifuldt patent, der anvendes ved produktionen af varer

• Nettoomsætning er 500 mio. og EBIT er 100 mio. → Overskudsgrad på 20

• Uafhængige selskaber, der som kontraktproducenter har tilsvarende funktioner, har en overskudsgrad på 10

• “Anden indkomst” kan efter den indirekte metode beregnes som følger:

• Total indkomst (EBIT) 100

• Normalindkomst, 10% af 500 (50)

• “Anden indkomst af immaterielle aktiver” 50

• CFC-beskatning, da CFC-indkomst udgør mere end 1/3 af datterselskabets samlede indkomst
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Partiel substanstest

Side 14

• “Anden indkomst af immaterielle aktiver” er ikke CFC-indkomst, hvis 4 betingelser alle er opfyldt: 

1. Partiel substanstest er opfyldt

2. “Undtagelsesbestemmelse” finder ikke anvendelse

3. Datterselskabet er hjemmehørende i et land, der udveksler oplysninger med Danmark mv.

4. Formelle betingelser er opfyldt

• Den partielle substanstest finder ikke anvendelse for finansiel indkomst, royalties og kapitalgevinster på
immaterielle aktiver
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Partiel substanstest

Side 15

• Ad 1), Partiel substanstest

• Datterselskabets ejendomsret til et immaterielt aktiv skal have reel substans

• Partiel substanstest skal fortolkes konformt med EU-rettens misbrugsbegreb

• Gælder både for datterselskaber inden for og uden for EU/EØS

• EU-rettens misbrugbegreb indeholder både et objektivt og subjektivt element

• Begge elementer skal være opfyldt førend der foreligger et retsmisbrug

• Loven omtaler kun det objektive element (substanstesten)

• Ifølge lovforarbejderne skal begge elementer være opfyldt

• Subjektivt element

• Krav om et skatteundgåelsesmotiv for datterselskabets ejendomsret til immaterielle aktiver

• Moderselskabet skal gives mulighed for at dokumentere en reel forretningsmæssig begrundelse for datterselskabets
ejendomsret til et immaterielt aktiv, uanset at substanstesten ikke er opfyldt

• Eksempler:

• Datterselskab betaler skat på niveau med den danske skat

• Moderselskab køber datterselskab med immaterielle aktiver fra tredjemand for at styrke koncernens kommercielle position

• Datterselskab køber immaterielle aktiver fra tredjemand for at styrke koncernens kommercielle position
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Partiel substanstest

Side 16

• Ad 1), Partiel substanstest

• Objektivt element

• Hvad er “substans”? Ifølge loven skal datterselskabet videreføre en væsentlig økonomisk aktivitet med det immaterielle aktiv, 
der understøttes af personale, udstyr, aktiver og lokaler

• Kan OECD’s substanstest for immaterielle aktiver efter TP-reglerne også anvendes efter CFC-reglerne?

• EU-Domstolen har tidligere anvendt OECD’s regler udfyldende ved misbrugstesten, f.eks. armslængdeprincippet

• OECD’s regler reflekteres i præamblen til direktivet: “beslutningstagende funktioner”

• Lovforarbejderne nævner aktiviteter forbundet med at “udvikle, eje og kommercielt udnytte” immaterielle aktiver

• Ifølge ministeren kan der muligvis lægges vægt på OECD’s substanstest

• Ifølge OECD’s substanstest er det afgørende, hvilket selskaber der udfører “vigtige funktioner” forbundet med et immaterielt
aktiv, herunder “kontrollerer” risici forbundet med aktivet

• OECD fokuserer på DEMPE-funktioner (develop, enhance, maintain, protect, exploit)

• Har datterselskabets medarbejdere kompetence til og faktisk træffer beslutning vedr. DEMPE-funktionerne?

• Er DEMPE-funktionerne primært udført af datterselskabet eller andet selskab i samme land → ÷ CFC-beskatning

• Er DEMPE-funktionerne primært udført af moderselskabet eller selskaber i andre lande → + CFC-beskatning

• Substanstest skal inddrage både historiske og aktuelle aktiviteter
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Partiel substanstest

Side 17

• Ad 1), Partiel substanstest

• Objektivt element

• Er genstanden for substanstesten aktiviteterne inden for koncernen, eller skal den også inddrage aktiviteter udført af
tredjemand, herunder før koncernen fik ejendomsretten til det immaterielle aktiv?

• Ifølge lovforarbejderne skal der inddrages aktiviteter før datterselskabet og koncernen fik ejendomsret til immaterielt aktiv

• Tvivlsomt om dette er korrekt, da det kun er inden for koncernen, at det er muligt kunstigt at adskille ejendomsretten til immaterielle
aktiver fra de værdiskabende funktioner

• Præamblen til direktivet indikerer, at substanstesten skal adressere “kunstige overførsler” inden for koncernen

• OECD TPG indeholder et eksempel, hvorefter et datterselskab kan købe et immaterielt aktiv fra tredjemand og lade andre
koncernselskaber foretage kontraktproduktion mv., når “vigtige funktioner” udføres af datterselskabet

• Strid må løses af domstolene, herunder EU-Domstolen

• Substanstest har fokus på datterselskabets egne aktiviteter, men ifølge ministeren kan der foretages en land-for-land 
vurdering

• Projektselskab uden egne medarbejdere kan opfylde substanstest, hvis det køber serviceydelser fra lokale selskaber

• Aktiviteter udført af datterselskabet i andre lande må som udgangspunkt også kvalificere

• Substanstesten skal som udgangspunkt foretages aktiv-for-aktiv
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Partiel substanstest

Side 18

• Ad 1), Partiel substanstest

• Objektivt element

• Totrinsmodel for partiel substanstest – overordnet test og detajleret test

• Lovforarbejderne indeholder en ikke-udtømmende liste af 6 faktorer, der normalt skal indgå i detaljeret substanstest

1. Datterselskabets nettoafkast af de immaterielle aktiver

2. Datterselskabets kontrol over risici ved ejerskabet af de immaterielle aktiver

3. Datterselskabets egen værdiskabende aktiviteter i forhold til de immaterielle aktiver

4. De immaterielle aktivers eventuelle sammenhæng med andre immaterielle aktiver i koncernen

5. Datterselskabets aktiviteter i forhold til juridisk beskyttelse og håndhævelse af rettigheder

6. Proportionaliteten mellem de udførte aktiviteter og værdien af / indtægterne fra de immaterielle aktiver

Hvem har varetaget de væsentligste funktioner forbundet med udviklingen eller 
oparbejdelsen af de immaterielle aktiver?

Er partiel substanstest opfyldt?

Datterselskabet selv og/eller andre selskaber i samme land Ja

Selskaber i andre lande Detaljeret substanstest påkrævet
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Partiel substanstest

Side 19

• Ad 2), “undtagelsesbestemmelse” - partiel substanstest finder ikke anvendelse, hvis:

• Datterselskaber varetager ejerskab til de immaterielle aktiver og eventuelt salgs- og distributionsfunktioner,  og

• Øvrige væsentlige funktioner vedr. de immaterielle aktiver kun i ubetydeligt omfang er udført i det land, hvor
datterselskabet er hjemmehørende

• Formål at forhindre, at moderselskaber udvikler og overdrager patenter mv. til udenlandske
datterselskaber med henblik på videreudvikling og kommercialisering

• Undtagelsesbestemmelsen finder ikke anvendelse i følgende situationer, hvis datterselskabet eller
andre selskaber i samme lande (land-for-land):

• Helt eller delvist har udviklet de immaterielle aktiver i hjemlandet

• Helt eller delvist forestår den løbende videreudvikling af de immaterielle aktiver i hjemlandet

• Anvender de immaterielle aktiver i en løbende forretningsmæssige drift i hjemlandet

• Anvender de immaterielle aktiver til produktion i hjemlandet

• Samlet bedømmelse af alle immaterielle aktiver ejet af datterselskabet

• Undtagelsesbestemmelsen må hævdes at være i strid med EU-retten
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Partiel substanstest - eksempler

Side 20
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Partiel substanstest - eksempler

Side 21
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Partiel substanstest

Side 22

• Ad 3), Datterselskabet er hjemmehørende i et land, der udveksler oplysninger med Danmark mv.

• Datterselskabet er hjemmehørende i et land, som udveksler oplysninger med Danmark, eller

• De immaterielle aktiver i det væsentlige er udviklet af datterselskabet selv eller koncernselskaber i samme
land som datterselskabet

• Ad 4), Formelle betingelser er opfyldt:

• Selvangivelsesvalg

• Moderselskab skal aktivt tilvælge substanstesten i selvangivelsen

• Datterselskab-for-datterselskab

• Indkomstår-for-indkomstår

• Begrænsede muligheder for omvalg

• CFC-dokumentation

• Moderselskabet skal udarbejde en særlig CFC-dokumentation

• Skal godtgøre at “anden indkomst fra immterielle aktiver” er omfattet af substanstesten

• Indsendes 60 dage efter selvangivelsesfristen

• Løbende ajourføres og indsendes hvert indkomstår

• Skattestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte krav til indholdet af dokumentationen
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Indgangsværdi for eksisterende immaterielle aktiver (overgangsregel)

Side 23

• Indkomst fra eksisterende immaterielle CFC-aktiver skal ikke medføre CFC-beskatning

• Overgangsreglen omfatter kun immaterielle aktiver:

1. Omfattet af AL § 40, stk. 2, og

2. Afkastet omfattet af SEL § 32, stk. 5, dvs. medfører CFC-indkomst

• Afkastet kan være royalties, kapitalgevinst eller “anden indkomst”

• Vurderingsåret må være indkomståret 2022

• Ikke indgangsværdi for immaterielt aktiv omfattet af partiel substanstest for indkomståret 2022, medmindre samme
immaterielle aktiv også medfører CFC-indkomst i form af royalties eller kapitalgevinst i 2022

• Hvis datterselskab i 2022 har 1 kr. licensindtægt fra koncernselskab, vil overgangsreglen finde anvendelse

• Kan være relevant ikke at anvende substanstest i 2022 for at opnå indgangsværdi

• Betingelser:

1. Det immaterielle aktiv har ikke medført CFC-indkomst omfattet af SEL § 32, stk. 5, nr. 6, i de seneste tre år

2. Hvis det immaterielle aktiv er erhvervet fra et koncernselskab, skal overdragelsen have udløst beskatning

• Uden betydning: 

• Om immaterielt aktiv er købt eller oparbejdet af datterselskabet

• Om der sker CFC-beskatning i det første indkomstår

• Om CFC-indkomst i 2022 realiseres som royalties, kapitalgevinst eller “anden indkomst”
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Indgangsværdi for eksisterende immaterielle aktiver (overgangsregel)

Side 24

• Immaterielle aktiver skal anses for anskaffet til handelsværdi ved begyndelsen af det første indkomstår, 
der påbegyndes 1. juli 2021 eller derefter

• Handelsværdien kan skattemæssigt afskrives i forhold til datterselskabets CFC-indkomst og samlede
indkomst og i forhold til moderselskabets indkomstopgørelse

• Maksimal afskrivning hvert indkomstår efter AL § 40, stk. 2, fra 2022 

• Afskrivninger, uanset om der sker CFC-beskatning

• Afskrivninger er maksimeret til indkomsten fra det enkelte immaterielle aktiv i det enkelte indkomstår

• Afskrivninger, der ikke er foretaget i et indkomstår, skal foretages i det førstkommende indkomstår, hvor afskrivningerne
kan rummes inden for indkomsten fra det immaterielle aktiv
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CFC-beskatning

Side 25
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Hele indkomsten eller kun CFC-indkomsten?

Side 26

• HR: Hele indkomsten i datterselskabets skal CFC-beskattes

• Undtagelse: Moderselskabet kan vælge kun at medregne CFC-indkomsten

• Fremførte og overførte underskud skal fordeles mellem CFC-indkomsten og hele indkomsten

• Valg skal træffes senest på selvangivelsestidspunktet

• Valg er bindende i 5 år

• Valg er bindende for alle datterselskaber

• I en sambeskatning er administrationsselskabets valg bindende for alle danske moderselskaber

• Hvis moderselskabet efter udløbet af den 5-årige periode vælger at medregne hele indkomsten, 
bortfalder fremførte underskud i datterselskabet
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EU-retten

Side 27
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EU-retten

Side 28

• CFC-reglerne anses for at være konforme med EU-retten, da de finder anvendelse på både
danske og udenlandske datterselskaber, hvorfor der ingen forskelsbehandling finder sted

• Konstrueret begrundelse

• Formålet med reglerne er at forhindre vilkårlig flytning af mobil indkomst til udlandet

• Udvidelsen til at omfatte danske datterselskaber skete kun for på papiret at bringe reglerne i 
overensstemmelse med EU-retten i lyset af Cadbury Schweppes, C-196/04

• Ingen ekstraskat for moderselskab, uanset at dansk datterselskab måtte blive CFC-beskattet

• CFC-beskatning af danske datterselskaber er et tomt posulat, mens det er en realitet for udenlandske
datterselskaber, når den udenlandske skat er lavere end den danske skat

• EU-Domstolen må forventes at se igennem det danske rørslør

• CFC-reglerne er i strid med EU-retten og EØS-retten:

• Finansiel indkomst, royalties og kapitalgevinster på immaterielle aktiver : Ingen substanstest

• “Anden indkomst fra immaterielle aktiver”: 

• Partiel substanstest finder ikke anvendelse, hvis “undtagelsesbestemmelsen” anvendes

• SEL § 32 giver tilsyneladende ikke skatteyderne mulighed for at afkræfte et skatteundgåelsesmotiv
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Om EY
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medlemsfirmaer inden for Ernst & Young Global Limited, som hver især udgør en 
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All Rights Reserved.
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brugere til at henvende sig til EY’s rådgivere. 
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3 Pause torsdag formiddag
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Side 1

International Beskatning 2021

Pause:

10.15 – 11.00
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4 Endelige underskud
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Endelige underskud – SEL § 31 E
FSR International Skatteret

18. november 2021

Jesper Wang-Holm, Skattestyrelsen

17. november 2021
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Endelige underskud
Agenda

• Indledning

• Marks & Spencer-doktrinen

• Tidsforløb

• Selskabsskattelovens § 31 E

• Det danske subjekt

• Det udenlandske subjekt

• Underskuddet

• [Dokumentation (bekendtgørelse)]

• Afrunding

• Spørgsmål

Oplæg om endelige underskud Side 1

Moderselskab

(Danmark)

Datterselskab

(EU/EØS-land, Færøerne 

eller Grønland)
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Indledning
Endelige underskud – SEL § 31 E

• Ved lov nr. 1835 af 8. december 2020 blev der indført adgang til at foretage

fradrag for såkaldt endelige underskud i visse udenlandske datterselskaber, faste

driftssteder og fast ejendom.

• Bestemmelsen er en opfølgning på EU-Domstolens dom af 12. juni 2018 i sag C-

650/16, A/S Bevola og Jens W. Trock ApS mod Skatteministeriet. Domstolen

fastslog med henvisning til Marks & Spencer dommen, at de danske regler om

beskatning af danske selskaber m.v. med udenlandske faste driftssteder i visse

tilfælde var i strid med etableringsretten.

• Dommen har også betydning for danske selskaber m.v. med udenlandske

datterselskaber og fast ejendom beliggende i udlandet.

• Reglerne har virkning fra og med indkomståret 2019.

Oplæg om endelige underskud Side 2
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Indledning
Marks & Spencer-doktrinen

• EU-Domstolen fastslog i sag C-446/03, Marks & Spencer, at den forskellige 

behandling af underskud i henholdsvis hjemmehørende og ikke hjemmehørende 

datterselskaber udgjorde en hindring for udøvelsen af etableringsfriheden.

• En sådan restriktion kunne imidlertid retfærdiggøres i tvingende almene 

hensyn, såsom:

i. Hensynet til at sikre den afbalancerede fordeling af beskatningskompetencen 

mellem medlemsstaterne

ii. Hensynet til at undgå dobbeltfradrag

iii.Hensynet til at modvirke skatteunddragelse

• Men restriktionen skulle være proportional, dvs. at den ikke måtte gå ud over, 

hvad der var nødvendigt for at nå det forfulgte mål.

Etableringsretten - Artikel 49 (TEUF)
Inden for rammerne af nedennævnte bestemmelser er

der forbud mod restriktioner, som hindrer statsborgere

i en medlemsstat i frit at etablere sig på en anden

medlemsstats område. Dette forbud omfatter også

hindringer for, at statsborgere i en medlemsstat, bosat

på en medlemsstats område, opretter agenturer, filialer

eller datterselskaber.

Med forbehold af bestemmelserne i kapitlet

vedrørende kapitalen indebærer etableringsfriheden

adgang til at optage og udøve selvstændig

erhvervsvirksomhed samt til at oprette og lede

virksomhed, herunder navnlig selskaber i den i artikel

54 anførte betydning, på de vilkår, som i

etableringslandets lovgivning er fastsat for landets

egne statsborgere.

Oplæg om endelige underskud Side 3
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Indledning
Marks & Spencer-doktrinen (fortsat)

• EU-Domstolen fastslog i præmis 55, at den i sagen omhandlede foranstaltning gik ud over, hvad der var nødvendigt for at nå 

det væsentlige i de forfulgte mål i en situation, hvor 

- datterselskabet havde udtømt alle muligheder for at tage hensyn til underskuddene, der eksisterer i dets hjemstat med hensyn 

til det pågældende skatteår ved ansøgningen om lempelse såvel som med hensyn til tidligere skatteår, i givet fald ved 

overførsel af disse underskud til tredjepart eller ved modregning af disse underskud i de overskud, der er opnået i 

datterselskabet i tidligere skatteår, og

- der ikke er mulighed for at tage hensyn til datterselskabets underskud i dettes hjemstat i forbindelse med senere skatteår 

enten af selskabet selv eller af en tredjepart, bl.a. i tilfælde af overdragelse af datterselskabet til denne

• Vurderingen af, om underskuddet er endeligt, er 2-leddet.

- Den første betingelse er retrospektiv, mens den anden betingelse er af en fremadskuende karakter.

• Det tilkommer den nationale ret at bedømme, om betingelserne er opfyldt.

Oplæg om endelige underskud Side 4
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Tidsforløb

• C-446/03 – Marks & Spencer

Oplæg om endelige underskud Side 5

2005 2008 2013 2015 2018 2019 2020 2021

Juni

L 426 – Indførsel 

af international 

sambeskatning

• ”Alt-eller-intet 

princippet” for at 

modvirke cherry

picking

• Ordningen vurderes 

EU-konform

Maj

C-414/06 –

Lidl

Belgium

• Marks & 

Spencer-

doktrinen 

finder analog 

anvendelse 

på faste 

driftssteder

Februar

C-123/11 – A Oy

• Svensk datterselskab 

ophørt ved fusion 

• Selv oppebæring af 

minimale indtægter 

udelukker den endelige 

karakter

• Opgørelsen må ikke 

udgøre en ulige 

behandling, dvs. 

opgørelse efter moder-

selskabslandets regler

• Underskuddets endelige 

karakter skal godtgøres 

af moderselskabet

Februar

C-172/13 – Kom. 

mod UK

• De nye britiske 

sambeskatningsregl

er var forenelige 

med Marks & 

Spencer-doktrinen

• Underskud er ikke 

endeligt, hvis 

datterselskabets-

landets regler 

begrænser 

fremførelse af 

underskud

Juni

C-650/16 – A/S 

Bevola

• De danske 

sambeskatnings-

regler underkendes

• Muligheden for at 

vælge international 

sambeskatning var 

ikke tilstrækkeligt til 

at sikre EU-

konformitet

• Der blev ikke taget 

stilling til 

underskuddets 

endelige karakter

Juni

C-607/17 –

Memira Holding

• Det skal godtgøres, 

at underskuddet 

ikke kan anvendes 

af tredjepart, 

herunder ved 

overdragelse af 

aktier, hvor køber 

betaler for (dele af) 

den skattemæssig 

værdi af underskud

Juni

Afgørelse i 

Østre Landsret

• SKM2020.299.ØLR

• Underskud i et finsk 

fast driftssted blev 

karakteriseret som 

endeligt

• Godtgjort at alle 

muligheder var 

udtømte

• Hypotetisk og 

teoretisk mulighed 

for genopstandelse 

er uden betydning

Januar

Styresignal

• SKM2021.5.SKTST

• Retningslinjer for 

genoptagelse, 

herunder hvilken 

dokumentation, der 

skal fremlægges for 

at få genoptagelse

December

C-446/03 –

Marks & 

Spencer

• Oprindelig 

afgørelse vedr. 

datterselskaber i 

Frankrig, Belgien 

og Tyskland 

• De britiske 

sambeskatnings-

regler underkendes

• Fradrag for 

endelige tab

November

C-322/11 – K

• Tab vedrørende fransk 

ejendom – tab ikke 

fradragsberettiget i 

ejendomslandet

• En medlemsstat er ikke 

forpligtet til at tage 

hensyn til eventuelle 

negative virkninger, der 

er en følge af 

særegenheder ved en 

anden stats lovgivning

• Tab alligevel ikke 

endeligt

Juni

C-608/17 –

Holmen

• Marks & Spencer-

doktrinen kan 

anvendes på 

datterdatter-

selskaber, hvis 

datterdatterselskab 

og mellemliggende 

selskaber er i 

samme land

December

L 1835 af 8. 

december 2020

• SEL § 31 E

• Omfatter underskud 

i visse: 

1. datterselskaber

2. faste driftssteder 

3. faste ejendomme

Juni

Bekendtgørelse

Nr. 1115 af 2. juni 

2021

• Retningslinjer for 

dokumentation, der 

skal fremlægges
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Selskabsskattelovens § 31 E
Omhandler adgangen til at fradrage visse udenlandske underskud

• SEL § 31 E giver adgang til at fradrage endelige underskud i udenlandske datterselskaber (og datterdatterselselskaber), 

udenlandske faste driftssteder og fast ejendomme.

• Opgørelsen af det fradragsberettigede beløb skal ske på baggrund af danske regler, jf. § 31 E, stk. 1, 6. pkt.

• Overordnet fastsætter bestemmelsen en række nærmere betingelser til:

1) Det danske subjekt

2) Det udenlandske subjekt

3) Underskuddet

4) [Dokumentation]

Oplæg om endelige underskud Side 6
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Det danske subjekt

Oplæg om endelige underskud Side 7

Selskaber m.v., jf. § 31 E, stk. 1

• Bestemmelsen finder anvendelse på selskaber og foreninger m.v. omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1-2 b, 2 d-2 j, 3 a-5 og 5 b, der 

ikke er omfattet af international sambeskatning efter SEL § 31 A.

- Det vil sige den kreds af fuldt skattepligtige selvstændige skattesubjekter, som er omfattet af obligatorisk national sambeskatning efter 

SEL § 31.

- Omfatter ikke danske faste driftssteder (med udenlandske ”datterselskaber”).

Foreninger og fonde, jf. § 31, E. stk. 2

• Derudover er der indført en særskilt hjemmel til, at foreninger og fonde m.v. omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 5 a og 6, og 

fondsbeskatningsloven kan opnå fradrag for udenlandske underskud.

- For disse skattesubjekter begrænses adgangen dog til underskud i udenlandske faste driftssteder og underskud vedrørende fast 

ejendom, der er beliggende i udlandet. 
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Det udenlandske skattesubjekt

Direkte ejede datterselskaber, jf. § 31 E, stk. 1, 1. pkt.

- Det vil sige et datterselskab, som uden mellemliggende selskaber m.v. ejes direkte af et dansk selskab.

- Begrebet ”datterselskab” skal fortolkes efter SEL § 31 C, jf. svar til FSR i bilag 2 (L 28 FT 2020/21).

- Datterselskabet skal være skattemæssigt hjemmehørende i et EU/EØS-land, på Færøerne eller i Grønland.

Indirekte ejede datterselskaber (datterdatterselskaber, datterdatterdatterselskaber mv.), jf. § 31 E, stk. 1, 2. pkt.

- Det er dog et krav, at alle mellemliggende selskaber er hjemmehørende i samme stat, som det indirekte ejede datterselskab.

- Datterdatterselskabet skal tilsvarende være skattemæssigt hjemmehørende i et EU/EØS-land, på Færøerne eller i Grønland.

Faste driftssteder, jf. § 31 E, stk. 1, 1. pkt., og § 31 E, stk. 2. 

- Det faste driftssted skal være beliggende i et EU/EØS-land, på Færøerne eller i Grønland.

Underskud vedrørende fast ejendom i udlandet, jf. § 31 E, stk. 1, 1. pkt., og § 31 E, stk. 2.

- Adgangen gælder, uanset hvilket land den faste ejendom er beliggende (begrundet i kapitalens frie bevægelighed)

Oplæg om endelige underskud Side 8

Hvilke udenlandske enheder er omfattet?
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Hvem ”tilhører” underskuddet?

Det udenlandske skattesubjekt

Oplæg om endelige underskud Side 9

Datterselskab

(Danmark)

Datterdatterselskab

(Tyskland)

Datterdatterdatter-

selskab

(Tyskland)

Moderselskab
Administrationsselskab

(Danmark)

Datterselskab

(Danmark)

Datterdatterselskab

(Holland)

Datterdatterdatter-

selskab

(Frankrig)

Hvilket land og hvilket dansk selskab skal betale?
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DS/PE er 

hjemmehørend

e/beliggende 

i EU/EØS, på 

Færøerne eller 

i Grønland

Det udenlandske skattesubjekt 
Tidsmæssige forhold

Oplæg om endelige underskud Side 10

2019 2022

Da underskuddet 

opstod

Når underskuddet 

er endeligt

DS/PE er 

hjemmehørende

/beliggende i 

EU/EØS, på 

Færøerne eller 

i Grønland

Hvornår skal DS/PE være beliggende i EU/EØS, på Færøerne eller i Grønland?

1. 2.

• Underskuddet skal være endeligt, jf. § 31 E, stk. 1, 3. pkt. 

• Der gives ikke løbende fradrag for underskud.

• Der opstår derfor spørgsmål om; 

- hvor og hvornår underskuddet er opstået

© Copyright: FSR-danske revisorer 48



Underskuddet
Endelighed mv. - § 31 E, stk. 3

• ”Fastlæggelsen af, om et underskud er endeligt, skal ske på grundlag af reglerne m.v. i det land, hvor datterselskabet er 

hjemmehørende, eller hvor det faste driftssted eller den faste ejendom er beliggende. Et underskud er endeligt, i det omfang 

selskabet, foreningen eller fonden m.v., jf. stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, godtgør, at det hverken i tidligere indkomstår, det 

pågældende indkomstår eller i senere indkomstår har været eller vil være muligt at anvende underskuddet efter 

reglerne i det i 1. pkt. omhandlede land. Uanset 1. pkt. er et underskud ikke endeligt, når det er anvendt eller vil kunne 

anvendes i et andet land end det i 1. pkt. omhandlede land. Et underskud er heller ikke endeligt, i det omfang det i tidligere 

indkomstår, det pågældende indkomstår eller i senere indkomstår kunne være anvendt eller ville kunne anvendes, hvis 

reglerne om adgang til fradrag for underskud i det i 1. pkt. omhandlede land havde været identiske med de danske 

regler herom.”

• Vurdering af endelighed vurderes efter ”datterselskabslandets” regler, jf. § 31 E, stk. 3, 1. pkt.

• Underskuddet opgøres derimod efter danske regler, jf. § 31 E, stk. 1, 6. pkt.

Oplæg om endelige underskud Side 11
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Underskuddet 
Endelighedsvurderingen

Underskuddet skal være endeligt, jf. § 31 E, stk. 1, 3. pkt., og stk. 3.

• HR: Den endelige karakter af et ikke-anvendt underskud kan i udgangspunktet fastslås ved likvidation af datterselskabet 

hhv. nedlukning af det faste driftssted, når underskuddet ikke længere vil kunne anvendes af:

o andre koncernselskaber eller

o tredjeparter (fx ved salg af datterselskab)

U: Et underskud er dog alligevel ikke endeligt, hvis:

1) Underskuddet senere kan genopstå efter klare regler eller en fast praksis i datterselskabslandet, jf. § 31 E, stk. 3, 2. pkt.

2) Underskuddet kan anvendes i et tredjeland, jf. § 31 E, stk. 3, 3. pkt.

3) Underskuddet i tidligere, det pågældende eller senere indkomstår kunne være anvendt eller ville kunne anvendes, hvis reglerne 

om adgang til ”fradrag for underskud havde været identiske med de danske regler herom”, jf. § 31 E, stk. 3, 4. pkt.

U: Og kun underskud der kunne være fradraget efter SEL § 31 A (international sambeskatning) 

Oplæg om endelige underskud Side 12
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Underskuddet 
Krav om likvidation eller nedlukning?

• Er der altid krav om likvidation/fusion af datterselskabet (eller nedlukning af det faste driftssted)?

- Eller vil det fx være tilstrækkeligt, at datterselskabet eller det faste driftssted har frasolgt alle indtægtsgivende aktiviteter og derfor ikke 

længere oppebærer nogen som helst indtægter?

- Eller vil det fx være tilstrækkeligt at datterselskabet er under konkurs- henholdsvis likvidationsbehandling?

• Ifølge lovforarbejderne er likvidation af et datterselskab og nedlukning af et fast driftssted begivenheder, som kan indebærer, at 

et underskud i udlandet ikke længere kan anvendes. 

• Det er en forudsætning, at datterselskabet ikke har indtægter (selv minimale udelukker endelighed). Se C-123/11 A Oy.

• Spørgsmålet kan efter min opfattelse besvares med en henvisning til hensynet om at undgå dobbeltfradrag.

- Risikoen for dobbeltfradrag vil nemlig alene være afværget, når underskuddet definitivt er tabt, hvilket synes at være på det tidspunkt, 

hvor datterselskabet eller det faste driftssted ikke længere eksisterer i retlig henseende.

Oplæg om endelige underskud Side 13
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Frasalg

Underskuddet
Salg af datterselskab til tredjepart

• Et underskud er ikke endeligt (selv) ved likvidation, hvis 

underskud kan overføres til en tredjepart inden likvidation, fx 

ved salg af datterselskabet, jf. de almindelige bemærkninger til 

L 28. 

• Mulighed for at tage hensyn til underskuddet via indregning i 

prisen udelukker, at tabet er endeligt (også selvom der ikke 

gives kurs 100 for underskuddet), jf. C-607/17 Memira og C-

608/17 Holmen.

• Koncernen kan ikke fravælge at anvende underskud i 

datterselskabslandet med henblik på at få det i 

moderselskabslandet (begrundet i den afbalancerede fordeling 

af beskatningsretten).

Oplæg om endelige underskud Side 14

Der kan tages hensyn til underskuddet ved frasalg

Moderselskab

(Danmark)

Datterselskab

(EU-land A)

Køber

(EU-land A)

Datterselskab

(EU-land A)
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Underskuddet
Salg af datterselskab til tredjepart (fortsat)

• Det er uafklaret, i hvilket omfang regler om underskudsfremførselsregler ved salg til tredjemand i datterselskabslandet ændre

udgangspunktet.

• Spørgsmålet blev berørt i Skatterådets afgørelse, SKM2020.392.SR. I styresignalet SKM2021.5.SKTST er det om afgørelsen anført :

”Skatterådet lagde ved besvarelsen til grund, at det tyske datterselskab ville blive likvideret uden fusion mv. straks efter, at Skatterådet 

havde taget stilling til spørgsmålet. Skatterådet anså på denne baggrund, og henset til det oplyste, om at underskuddet ville bortfalde 

ved salg af mere end 50 % af aktierne, underskuddet for endeligt. Dette var således en afgørende forudsætning for svaret.” 

• Datterselskabslandet skal således have regler, der forhindrer salg af underskudsselskaber. I Danmark findes sådanne regler i 

SEL § 12 D (og FUL § 8, stk. 6)

Oplæg om endelige underskud Side 15
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• Underskud er ikke endeligt, hvis det senere kan 

genopstå.

• I Bevola fandt Østre Landsret det godtgjort, at alle 

muligheder var udtømt, selvom selskabet rent hypotetisk 

kunne have genåbnet det finske driftssted og teoretisk 

set formentlig kunne have anvendt underskuddene.

• Hvis bopælslandet har klare regler eller en entydig 

praksis, hvorefter et underskud tidsbestemt kan overføres 

til f.eks. et nyetableret fast driftssted, vil underskuddet 

først kunne være endeligt, når den pågældende 

tidsperioden er udløbet. 

Nyt

fast driftssted

(EU-land A)

Underskuddet 
U1: Genopstandelse, jf. § 31 E, stk. 3, 2. pkt.

Oplæg om endelige underskud Side 16

2021

U: Genopstandelse

Moderselskab

(Danmark)

Fast driftssted

(EU-land A)

∞

Nyt

fast driftssted

(EU-land A)

2021

Fast driftssted

(EU-land A)

2031 2032

Efter 

10 år

10 års begrænset 

fremførsel

Ubegrænset 

fremførsel

2032
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Underskuddet
U2: Underskuddet kan anvendes i et 3. land, jf. § 31 E, stk. 3, 3. pkt.

Oplæg om endelige underskud Side 17

Moderselskab

(Danmark)

Datterselskab

Ledelsens sæde i SE

Indregistreret i FI

Datterdatterselskab

SE

1.

U: Underskuddet kan anvendes i tredjeland

Datterdatter-
selskabet anvender 
datterselskabets  
underskud i den 
svenske 
sambeskatning.

2. Datterselskabets 
ledelsens sæde 
flyttes til Finland, 
hvor det også er 
indregistreret.

Moderselskab

(Danmark)

Datterselskab

Ledelsens sæde & 

Indregistreret i FI

Datterdatterselskab

SE

3. Datterselskabet i 
Finland likvideres, 
og underskuddet 
er ikke blevet 
anvendt i Finland.

Underskuddet 
kan ikke 
overføres til 
fradrag i 
Danmark.

4.

Moderselskab

(Danmark)

Datterselskab

Ledelsens sæde & 

Indregistreret i FI

Datterdatterselskab

SE

Moderselskab

(Danmark)

Datterselskab

Ledelsens sæde & 

Indregistreret i FI

Datterdatterselskab

SE
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U: Begrænsninger i underskudsfremførsel i udlandet, eks.:

Underskuddet 
U3: ”Særegenheder”, jf. § 31 E, stk. 3, 4. pkt.

Oplæg om endelige underskud Side 18

2018

Underskudsfremførsel er udelukket efter reglerne i 

datterselskabslandet, men kunne efter danske 

regler være modregnet i efterfølgende års 

overskud. Tidspunktet for 

vurdering

2019 2020 2021

Underskud kan ikke være endeligt, 

jf. SEL § 31 E, stk. 3, 4. pkt., og EU-

Domstolens afgørelse i C-172/13 –

Kommissionen mod UK, præmis 33.
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Det er alene 

underskuddet på 

150, som kan 

være endeligt.

U: Sambeskatningsregler svarer ikke til de danske, eks.:

Underskuddet 
U3: ”Særegenheder”, jf. § 31 E, stk. 3, 4. pkt.

Oplæg om endelige underskud Side 19

Moderselskab

(Danmark)

Datterselskab

(EU-land A)

Datterdatterselskab

(EU-land A)

Fiktiv sambeskatningsindkomst:

Indkomståret  2021
Datterselskab: 100

Datterdatterselskab: -250

Efter modregning: - 150
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Opgørelse for likvidationsåret:

Underskuddet
Kun underskud som kunne have været anvendt efter SEL § 31 A (§ 31)

Særligt for underskud i datterselskaber

• Bestemmelsen giver alene adgang til at medregne underskud, 

som kunne have været anvendt, hvis der havde været valgt 

international sambeskatning. 

• Henvisningen til SEL § 31 A medfører bl.a., at underskuddet 

skal være opstået, mens det udenlandske datterselskab var 

koncernforbundet med det danske moderselskab.

- Underskud for indkomstperioder forud for det tidspunkt, hvor 

selskaberne bliver koncernforbundne, kan dermed ikke 

fradrages.

• Henvisningen medfører endvidere, at endelige underskud i et 

udenlandsk likvideret datterselskab kan indgå i 

sambeskatningsopgørelsen for kalenderåret, mens 

uudnyttede underskud herefter vil bortfalde.

Oplæg om endelige underskud Side 20

Moderselskab

(Danmark)

Datterselskab

(EU-land A)

Indkomståret  2019 Indkomståret  2020 Indkomståret  2021 Likvidationsåret

Datterselskab: -200

Underskud: - 200

Datterselskab: -100

Underskud: - 300 
(Akkumuleret)

Datterselskab: -200

Underskud: - 500
(Akkumuleret)

Moderselskab: 400
Akk. underskud: - 400

Rest underskud: 100
(Bortfalder)

Moderselskab

(Danmark)

Datterselskab

(EU-land A)
Selskabet ophør 

ved likvidation i 

2021
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Dokumentationskrav
Bekendtgørelse nr. 115 af 2. juni 2021

• Det er selskabet der skal godtgøre at betingelserne er opfyldt – og selskaber m.v., der vil medregne underskud, skal indsende 

oplysninger til Skatteforvaltningen til godtgørelse af underskuddets endelige karakter, jf. § 31 E, stk. 5.

• Skattestyrelsen bemyndiget til at kunne fastsætte regler om de nærmere krav til de oplysninger, som skal indsendes.

- Denne bemyndigelse er udnyttet i bekendtgørelse nr. 1115 af 2. juni 2021.

- Bekendtgørelsen fastsætter et minimumskrav til dokumentation.

- SKTST har også mulighed for at indhente oplysninger (f.eks. fiktiv sambeskatningsopgørelse, jf. § 3, stk. 2, nr. 3).

Oplæg om endelige underskud Side 21
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Afrunding

Spørgsmål?

Oplæg om endelige underskud Side 22
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5 Digital skat hvad nu

© Copyright: FSR-danske revisorer 61



Slidet bruger lyst baggrundsbillede. Indsæt et nyt: Klik på Baggrundsbilleder ikonet i Templafy vinduet, vælg ved at klikke én gang. Vent og vælg knappen Select Image as Background under DI fanen. 

Sune Hein Bertelsen

Fagleder skattejura & international skat, advokat

DIGITAL SKAT – HVAD NU?
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Disposition: Digital skat – hvad nu?

• DI’s internationale engagement

• Baggrund om digital skat

• OECD G20 Inclusive Framework - aftale 8. oktober 2021

• Betydning for nationale og EU regler om digital skat

• Udfordringer med landes politiske vedtagelse af aftalen

• Forventninger til fremtiden
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DI’s internationale engagement

Tax Policy Working Group

Work on behalf of member 

federations to ensure that the 

voice of business is heard in 

European policy-making.

Representing 20 million 

companies through its member 

federations in 35 European 

countries.

Committee on Taxation

Work on behalf of member 

federations to ensure that the 

voice of business is heard in 

OECD.

Through global member 

federations representing over 7 

million companies of all sizes.

Commission on Taxation

ICC’s membership spans more 

than 130 countries and includes 

many of the world’s largest 

companies, SMEs, business 

associations and local chambers 

of commerce.

Represents more than 45 million 

companies in over 100 countries.
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Baggrund om digital skat

Hvor skal selskabsbeskatning ske – hvor skabes værdien?
• Selskabsbeskatning sker historisk især i hovedsædets land

• Principperne fastlagt i begyndelse af 1900-tallet

• Fastlagt i bilaterale DBO’er

• Udgangspunkt i modeloverenskomst (OECD / FN)

• Eksportorienterede økonomier har fordel

• Opbakning til system afhængig af en vis ‘balance’

• Opstået krav om ret til lokal beskatning af digital aktivitet

• Ikke enighed om hvor værdiskabelse sker

• Mange lande har vedtaget egne digitale omsætningsskatter 

(som tilsigter ikke at være omfattet af DBO’erne)
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Baggrund om digital skat

• OECD BEPS 2013-2015, Action 1 - the tax challenges of the digital economy

5

…because the digital economy is 
increasingly becoming the economy 
itself, it would not be feasible to 
ring-fence the digital economy from 
the rest of the economy for tax 
purposes
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Baggrund om digital skat

• G20 (marts 2017): Ask OECD Task Force on the Digital Economy interim report 

by spring 2018

• Frankrig, Tyskland, Italien og Spanien (september 2017): ”We should no longer 

accept that these companies do business in Europe while paying minimal 

amounts of tax to our treasuries”

• OECD/G20 Inclusive Framework (marts 2018): Sets out agreed direction of 

work on digitalisation and the international tax rules through to 2020

• EU Kommissionen (marts 2018): ”foreslår nye foranstaltninger der skal sikre, 

at alle virksomheder betaler en retfærdig andel i skat i EU”, men opgivet i 

begyndelsen af 2019 for at fokusere på forhandlinger i OECD-regi.

• OECD/G20 Inclusive Framework (januar 2019) opdeling i to søjler med fokus 

på ”broader challenges of the digitalised economy” og “remaining BEPS issues”

6
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OECD IF aftale 8. oktober 2021

OECD G20 Inclusive Framework (141 lande)
• 137 lande tiltrådt aftale - står for mere end 90 pct. af global BNP

• Lande ikke med: Nigeria, Kenya, Pakistan og Sri Lanka

To ‘søjler’
1. Omfordeling af selskabsskat (skattebase) til markedsland

2. Minimumsbeskatning vedr. udenlandske datterselskaber

Udeståender
• Teknisk udformning af regler ind i 2022

(mange vigtige forhold udestår)

• Implementering mhp. ikrafttræden 2023

(væsentlig usikkerhed om politisk vedtagelse fx i USA)

www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-october-2021.htm

© Copyright: FSR-danske revisorer 68



Søjle 1 - omfordeling til ‘markedslandet’ 

Global omsætning > 20 mia. euro (10 mia. fra 2030)

Profitmargin            > 10%

Omfordeling 25% af profit > 10% profitmargin

Fælles regler om opgørelse af indkomst ud fra årsrapport

Tvistforebyggelse og løsning (bindende voldgift)

Eksisterende TP-regler anvendes parallelt (Beløb B)

Undtagelse for udvindingsindustri (extractives) og 

finansielle ydelser (financial services)

Ophævelse af digitale skatter (Digital Service Taxes) og 

lignende
(OECD ‘highlights brochure’)

© Copyright: FSR-danske revisorer 69
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Søjle 2 - global minimumsbeskatning

• Via moderselskabet toppes op til 15% skat i datterselskaber, 

den såkaldte Income Inclusion Rule
• Opgøres land-for-land

• Koncerner med en omsætning ≥750 mio. euro*

• Fælles regler om opgørelse af indkomst ud fra årsrapport

• Substansundtagelse mindst 5% af indkomst vedr. materielle
aktiver og lønsum (højere undtagelse første 10 år med gradvis 

nedtrapning)

• Undtagelse i indledende fase af international aktivitet op til 5 

år + for shipping, pensions- og investeringsenheder mv.

• De minimis undtagelse for aktivitet i lande hvor omsætning er 

under 10 mio. euro & 1 mio. euro overskud

• Suppleres af: 

- Undertaxed Payment Rule (fradrag nægtes)

- Subject To Tax Rule (9% kildeskat på renter og royalty)
(* Countries are free to apply to MNEs headquartered in their country even if they do not meet the threshold)

(OECD ‘highlights brochure’)
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Betydning for dansk skatteprovenu
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Betydning for danske virksomheder
Søjle 1 om omfordeling af skattebase
• Få danske virksomheder omfattes af reglerne

• Kan betyde højere skattesats i markedsland

• Danmark måske mere tilbageholdende med 

incitamenter til de største

• Adm. byrder mv. i flere lande, men færre 

særlige nationale regler (styrket int. standard)

Søjle 2 om global minimumsskat
• Ca. 100 danske koncerner omfattes

• Betyder næppe væsentlig ekstra skat pga. 

begrænset aktivitet i lavskattelande

• Mere ‘level playing field’

• Muligvis øgede adm. byrder, men potentiale 

for ‘standardisering’ af nationale regler
(Børsen Top 1000-listen vedr. 2020)
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Søjle 1 – ophævelse af digitale skatter 

Den internationale aftales bestemmelse om digitale skatter

“Unilateral measures
The Multilateral Convention (MLC) will require all parties to remove all 
Digital Services Taxes and other relevant similar measures with 
respect to all companies, and to commit not to introduce such measures in 
the future. No newly enacted Digital Services Taxes or other relevant 
similar measures will be imposed on any company from 8 October 2021 
and until the earlier of 31 December 2023 or the coming into force of the 
MLC. The modality for the removal of existing Digital Services Taxes and 
other relevant similar measures will be appropriately coordinated. The IF 
notes reports from some members that transitional arrangements are 
being discussed expeditiously.”
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Søjle 1 – allerede vedtagne digitale skatter

Fælles erklæring af Frankrig, Italien, Spanien, Storbritannien, Østrig 
og USA om kompromis om eksisterende unilaterale digitale skatter i 
den midlertidige periode, før søjle 1 træder i kraft
... countries which have all enacted Unilateral Measures before October 8, 
2021, are not required to withdraw their Unilateral Measures until Pillar 1 
takes effect. 
However, to the extent that taxes ... exceed an amount equivalent to the 
tax due under Pillar 1 in the first full year of Pillar 1 implementation 
(prorated to achieve proportionality with the length of the Interim Period), 
such excess will be creditable against the portion of the corporate income 
tax liability associated with Amount A as computed under Pillar 1 in these 
countries, respectively.
As part of the Unilateral Measures Compromise, the United States agrees 
to terminate proposed trade actions and commit not to impose further 
trade actions against ...
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Digitale skatter - overblik

https://tax.kpmg.us/content/dam/tax/en/pdfs/2021/digitalized-economy-taxation-developments-summary.pdf
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Udfordringer i USA med implementering

Alvorlig tvivl om USA kan implementere søjle 1
• Gennemførelse af søjle 1 forudsætter ændring af 

DBO’erne (konventioner), der i amerikansk 

sammenhæng tilsyneladende forudsætter vedtagelse 

med 2/3 flertal i Senatet. 

• Tilpasning af de amerikanske GILTI-regler som 

gennemførelse af søjle 2 forudsætter kun et simpelt 

flertal i Senatet og Repræsentanternes Hus.
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EU implementering – evt. digital skat?

EU direktiv om flytning af beskatningsret til salgslande
• Hensigtsmæssigt for at koordinere impl. af OECD-aftale

EU direktiv om global minimumsbeskatning
• Nødvendigt for at gennemføre en OECD-aftale

Ændring af eksisterende EU-regler
• Skatteundgåelsesdirektivets CFC-regler samt rente-

/royaltydirektivet

Opgør om evt. EU digital skat
• OECD har tilkendegivet, at en form for sales tax med 

”ekstrem” bred base og lav sats ikke ses at være uforenelig 

med den internationale aftale

• Indgår i EU-budgetaftale
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Forventninger til fremtiden

• Bliver den internationale aftale gennemført af landene?

• Nogle lande vil opkræve allerede vedtagne digitale skatter

• Nogle lande vil formentlig undlade at opkræve allerede 

vedtagne digitale skatter, fordi det ikke er ‘besværet værd’

• Vedtagelse af evt. nye nationale (EU) digitale skatter 

afventer udfaldet af den internationale aftale indtil 2023

• I hvilket omfang kan lande stadig forsøge at gennemføre 

digitale skatter? Fx mhp. EU-egne indtægter

• Nøjagtigt samspil mellem nationale digitale skatter og 

internationale aftale er uklar

• Test af landenes vilje til multilateralisme
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TAK 

- SPØRGSMÅL? 

© Copyright: FSR-danske revisorer 79



6 Pause torsdag frokost
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Side 1

International Beskatning 2021

Frokost:

12.30 – 13.30
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7 Beneficial Owner
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1

Hvem er retmæssig ejer 
(beneficial owner)

Niels Winther-Sørensen
Corit Advisory og Aalborg Universitet
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2

Problem

• Hvem er rette 
indkomstmodtager efter 
intern dansk ret? 

• Hvem er retmæssige ejer 
(beneficial owner)?
– DBO
– EU
– Betydning i intern dansk 

skatteret?

• Misbrug
– Selskab i ikke-DBO-land
– Ultimative ejere i 

sædvanlige 
kapitalfondsstrukturer

Ikke

EU/DBO

EU/DBO

DK

EU/DBO

DK

DBO

PE Fund
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3

Afgørelserne fra EU-domstolen

• 6 sager blev behandlet samlet

– 2 sager om udbytteskat

– 4 sager om renteskat

– Både Østre og Vestre Landsret

– Både sager med danske selskaber, der

• indirekte er ejet af kapitalfonde, hhv. 

• ultimativt er ejet af et US-selskab, men hvor 
der er et mellemliggende skattelyselskab
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4

GA Kokotts generelle bemærkninger

– ”3. De ovenfor anførte spørgsmål omhandler i sidste 
ende alle den principielle konflikt i skatteretten mellem 
de skattepligtiges civilretlige handlefrihed og afværgelsen 
af civilretligt gyldige arrangementer, der alligevel under 
visse omstændigheder udgør misbrug. Selv om denne 
problemstilling har eksisteret, siden den moderne 
skatteret blev opfundet, er afgrænsningen af en lovlig fra 
en ulovlig skatteminimering stadig vanskelig. En bilist, 
der efter en forhøjelse af afgiften på motorkøretøjer 
sælger sin bil af omkostningsgrunde, undgår uden tvivl 
med vilje denne afgift. Dette kan dog ikke anses for 
misbrug af lovgivningen, selv om den eneste 
bevæggrund var afgiftsbesparelsen.

– 4. Set i lyset af den politisk opbragte stemning mod 
visse globalt agerende koncerners skattepraksis er 
afgrænsningen ingen let opgave for Domstolen, hvis ikke 
enhver skattereducerende adfærd fra borgeres side skal 
risikere at blive anset for misbrug.”
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5

Kofoed C-321/05
EF-domstolens dom af 5.7.2007

• 29.10 1993
– Aktieombytning

• 1.11 1993
– Udlodning af udbytte fra 

Cosmopolit Holding til 
Dooralong Ltd.

• 3.11 1993
– Udlodning af udbytte fra 

Dooralong Ltd. til Hr. 
Kofoed og Hr. Toft

– DBO Irland-Danmark
• Eksemption

• 7.11.1993
– Ny DBO

Cosmopolit
Holding (DK)

Dooralong Ltd.
Irland
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6

GA Kokotts udtalelse om M/D-direktivet
- Kan M/D-direktivet benyttes direkte?

• Kofoed-dommen (sag C-321/05) om 
misbrugsbestemmelsen i 
fusionsskattedirektivet:
– Retssikkerhedsprincippet er til hinder for, at 

direktiver i sig selv kan skabe forpligtelser for 
borgerne, hvorfor det var nødvendigt at have 
interne gennemførelsesregler

• Efterfølgende praksis fra EU-domstolen
– Herunder inden for moms

• Kokott fortsat enig i Kofoed-dommen
– Momslovgivningen adskiller sig ifølge Kokott 

væsentligt

• Herefter op til EU-domstolen…
– Kokott var også GA i Kofoed-sagen
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7

Afgørelserne fra EU-domstolen

• Domme om udbytter og renter identiske om retsmisbrug.
• En gennemførelse i intern ret eller i DBO er ikke er 

nødvendigt for at nægte direktivernes fordele når 
retsmisbrug

• Der findes et almindeligt EU-retligt princip om, at 
borgerne ikke må kunne påberåbe sig EU-retlige 
bestemmelser med henblik på at muliggøre svig eller 
misbrug.

• En medlemsstat skal nægte at indrømme fordelene i EU-
retlige bestemmelser, såfremt disse ikke er blevet 
påberåbt med henblik på at gennemføre målene med 
disse bestemmelser, men med henblik på at drage nytte 
af en EU-retlig fordel, selv om betingelserne for 
indrømmelse af denne fordel alene er opfyldt formelt.

• Dette gælder uanset direktiv indeholder adgang til at 
fastsætte nationale misbrugsregler
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Afgørelserne fra EU-domstolen

• Konsekvenser
– Landsskatterettens praksis i 

udbyttesagerne gælder ikke længere

– Ikke længere nok, at der ikke er indført 
misbrugsregler i national ret
• Kofoed-sagen i dag…

– Betydningen ved fortolkningen af 
misbrugsbestemmelser i direktiver, fx
• Fusionsdirektivet

• Rente-/royaltydirektivet

• Moder-/datterselskabsdirektivet

• ATAD
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Afgørelserne fra EU-domstolen

• Hvornår foreligger der retsmisbrug?
• Et sammenfald af objektive omstændigheder, 

hvoraf det fremgår, at det formål, som EU-
lovgivningen forfølger, ikke er opnået, selv om 
betingelserne i denne lovgivning formelt er 
overholdt,

• Et subjektivt element, der består i en hensigt 
om at drage fordel af EU-lovgivningen ved 
kunstigt at skabe de betingelser, der kræves 
for at opnå denne fordel
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Afgørelserne fra EU-domstolen

• Hvornår foreligger der retsmisbrug?
– Der er “navnlig” et kunstigt arrangement, hvis

• “betalingen af [udbytteskat/renteskat] undgås ved 
i koncernstrukturen at indskyde en 
gennemstrømningsenhed mellem det selskab, som 
udlodder udbyttet, og det selskab, som er 
udbyttets retmæssige ejer.”

– Dette er tilfældet, såfremt udbyttet/renterne

• “i sin helhed eller stort set i sin helhed ganske kort 
tid efter modtagelsen heraf [videreudloddes/-
betales] af det selskab, som har modtaget det, til 
enheder, som ikke opfylder betingelserne for 
anvendelse af direktivet.
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Afgørelserne fra EU-domstolen

• Hvornår foreligger der retsmisbrug?
– Betydningen af viderebetaling til en, der ville 

kunne påberåbe sig DBO

• Udelukker ikke retsmisbrug, at den ultimative ejer 
er hjemmehørende i DBO-land

• Forskellige sproglige versioner af dommen, men 
…hvis en direkte betaling til enhed over 
”gennemstrømningsenheden” ville være skattefri, 
kan der næppe være retsmisbrug
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De danske domstole efter EU-D

• EU-domstolen har talt…

– Danske domstole skal vurdere betydningen i 
forhold til direktiver

• DBO og intern ret

– Afgøres alene af danske domstole

• Udbyttesagerne

– SKM2021.304.ØLR (og SKM2021.409.ØLR)

– Anket til Højesteret

• Rentesagerne

– Dom afsiges af ØLR den 25. november 2021
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SKM2021.304.ØLR 

• To sager blev behandlet samlet
– TDC

– NetApp

• I begge sager var den rette indkomstmodtager 
af udbyttet fra det danske datterselskab et 
selskab i et EU-land

• ØLR: De centrale spørgsmål er, om den danske 
udbytteskat skal nedsættes/bortfalde efter
– Moder-/datterselskabsdirektivet

– Dobbeltbeskatningsoverenskomsten
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SKM2021.304.ØLR - NetApp 

• Østre Landsret om moder-
/datterselskabsdirektivet
– Ubestridt af selskaberne omfattes af direktivet

– Retsmisbrug?
• EU-Domstolens fortolkning

• Betydningen af formuleringen af SEL § 2, stk. 1, litra c?
– Ordlyden er ikke i modstrid med EU-Domstolens fortolkning

– Ikke holdepunkter i forarbejderne for, at man tilsigtedes 
skattefritagelse, hvor retsmisbrug som beskrevet af EU-
Domstolen

>>> En fortolkning af moder-
/datterselskabsdirektivet, som anført af EU-Domstolen, 
er derfor ikke i strid med SEL § 2, stk. 1, litra c.
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SKM2021.304.ØLR - NetApp 

• Østre Landsret om DBO, art. 10, stk. 2
• Afgørende, hvordan “retmæssig ejer” i DBOen skal 

forstås
1. DBOen indeholder ikke nogen definition
2. Artikel 3, stk. 2

• Dansk skattelovgivning ses ikke at anvende begrebet “retmæssig 
ejer”, der heller ikke er et nærmere defineret begreb i dansk ret

3. Der foreligger ikke oplysninger om forhandlingerne med Cypern 
forud for indgåelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsten.

4. Ved fortolkningen af begrebet “retmæssig ejer” i 
dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 10, stk. 2, finder 
landsretten det derfor relevant at inddrage fortolkningsbidrag 
vedrørende den tilsvarende bestemmelse i OECD’s 
modeloverenskomst, der har anvendt begrebet “retmæssig ejer” 
siden 1977

• Vurdering
– Rækkefølgen af undersøgelse
– Krav til definition i intern ret
– Betydning af oplysninger fra forhandlinger
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SKM2021.304.ØLR - NetApp 

• Østre Landsret om DBO, art. 10, stk. 2 
(fortsat)

– OECD’s kommentarer til 1977 og 2003 versionerne 
refereres

– Østre Landsret finder ikke, at en forståelse ”som 
anført ovenfor” ikke er i strid med ordlyd eller 
forarbejder til SEL § 2, stk. 1, litra c
• Selskabet havde gjort gældende, at OECD’s ”udvidede 

kommentarer fra 2003” ikke kan inddrages ved fortolkningen

• Østre Landsret anfører bl.a., at det forhold, at ”rette 
indkomstmodtager” og ”retmæssige ejer” ikke er anvendt 
sprogligt stringent, ikke fører til andet resultat
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1. Udbytte på 565.896.000 
kr.
– 28/9 2005 DK vedtager 

udbytte 
– 25/10 2005 modtager 

DK tilsvarende udbytte 
fra sit udenlandske 
datterselskab

– 27/10 2005 udbetaler 
DK udbyttet til Cypern

– 28/10 2005 Cypern 
overfører til Bermuda
• Ikke som udbytte, 

men betaling af gæld
– 3/4 2006 overførsel af 

udbytte fra Bermuda til 
USA

SKM2021.304.ØLR - NetApp 

Cypern

DK

Udland

Bermuda

USA

Udbytte

Udbytte

Udbytte

Afdrag gæld
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SKM2021.304.ØLR - NetApp 

1. Udbytte på 565.896.000 kr. (fortsat)

Østre Landsret:

• Cypern blev indskudt for at udlodde skattefrit

• Cypern kunne alene tilbagebetale gæld ved at modtage 
udbytte

>>>

• Cypern ikke “retmæssige ejer” og DBO med Cypern art. 
10, stk. 2, fører ikke til nedsættelse/bortfald af dansk 
udbytteskat

• “Kunstigt arrangement”, hvor M/D-direktivet som 
udgangspunkt ikke kan anvendes
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SKM2021.304.ØLR - NetApp 

1. Udbytte på 565.896.000 kr. (fortsat)

Østre Landsret om betydningen af DBO USA:

• Den retmæssige ejer af udbyttet kan påberåbe sig denne 
DBO som grundlag for skattenedsættelse, jf. pkt. 12.2 I 
OECD kommentaren (2003).

• Forudsat, at udbyttet skulle videre til USA, og udbyttet 
blev beskattet I USA

• Dette indebærer, at der ikke er retsmisbrug, hverken i 
forhold til DBO eller I forhold M/D-direktivet
– Ændrer ikke herved, at Bermuda-selskabet disponerede over beløbet 

ved I 5 mdr. at investere i obligationer

– Ændrer ikke herved, at det hypotetisk set havde været muligt at 
undlade at videreudlodde til USA

>>> Derfor ikke kildebeskatning efter SEL § 2, stk. 1, litra c
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SKM2021.304.ØLR - NetApp 

1. Udbytte på 565.896.000 kr. (fortsat)
• Hvordan harmonerer Østre Landsrets begrundelse med 

formuleringen af SEL § 2, stk. 1, litra c?

”Skattepligten omfatter ikke udbytte af datterselskabsaktier, …, når beskatningen af 
udbytter fra datterselskabet skal frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i 
direktiv 2011/96/EU ..  eller efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst med … den 
stat, hvor moderselskabet er hjemmehørende.”

• “Moderselskabet” er vel(?) her Cypern-selskabet
• ØLR´s begrundelse kan vanskeligt føre til, at der skal ske 

nedsættelse efter DBOen med Cypern, idet landsretten jo 
ikke anser Cypern-selskabet for “retmæssige ejer”, men 
uklart hvad ØLR mener herom

• ØLR´s begrundelse må formentligt forstås sådan, at dansk 
udbytteskat bortfalder efter M/D-direktivet
– Dette er i sig selv tilstrækkeligt til, at der ikke er dansk udbytteskat 

efter SEL § 2, stk. 1, litra c
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SKM2021.304.ØLR - NetApp 

2. Udbytte på 92.012.000 kr.
Østre Landsret

• Dette beløb var ikke en del af videreudlodningen til USA, 
hvorfor hverken M/D-direktivet eller DBOerne fører til 
bortfald af udbytteskat

• Der forelå ikke en administrativ praksis, som godkendte 
arrangementer som dette

ØLR om KSL § 69, stk. 1: hæfter for kildeskatten, medmindre 
selskabet ”godtgør, at der ikke er udvist forsømmelighed”

• Kendte til de faktiske forhold, herunder formålet med at 
indskyde Cypern-selskabet.

• Uanset der ikke forelå endelig afklaring om hjemmel til at 
imødegå retsmisbrug, bliver selskabet ikke ansvarsfri efter 
KSL § 69, stk. 1
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SKM2021.304.ØLR - TDC

• Udbyttemodtager var en skattemæssigt transparent 
enhed
– Dagældende 5. pkt. i SEL § 2, stk. 1, litra c:

– skattepligten omfatter ikke ”udbytte, som oppebæres af 
deltagere i moderselskaber, der er optaget på listen over 
selskaber, der er omhandlet i moder-/datterselskabsdirektivets 
artikel 2, stk. 1, litra a, men som ved beskatning her i landet 
anses for at være transparente enheder”

Østre Landsret:
• Formålet var at skabe en ligestilling og ikke at give transparente 

selskaber en bedre stilling end andre udenlandske 
moderselskaber

• Det må lægges til grund, at udbyttet via Luxembourg er 
kanaliseret videre til kapitalfondene og evt. ultimativt til 
investorerne

• Hverken DBO Lux eller M/D-direktivet kan påberåbes
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SKM2021.304.ØLR 

Hvem vandt?

Plesner:
• Østre Landsret gav NetApp medhold i al væsentlighed.

Kammeradvokaten:
• Landsrettens dom vedrører to sager om udlodning af 

udbytter fra henholdsvis TDC A/S og NetApp Denmark ApS til 
deres moderselskaber, som var hjemmehørende henholdsvis 
i Luxembourg og på Cypern.

• Ved dommen fik Skatteministeriet medhold i alle de 
spørgsmål – på nært et enkelt – som de to sager rejser.

Dommene er anket til Højesteret
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SKM2021.409.ØLR  

NetApp-dommen – forrentning af kildeskattekravet
• Efter at have vundet i LSR tilbød NetApp SKAT 

forgæves betaling af kildeskatten.
ØLR (flertal):
• Det følger af opkrævningslovens § 7, stk. 1, at der skal 

betales renter som fastsat i bestemmelsen, hvis det skyldige 
beløb ikke betales rettidigt. Efter opkrævningslovens § 5, 
stk. 1, er sidste rettidige betalingsdag 14 dage efter påkrav.

• SKAT har afgivet påkrav om betaling den 17. september 
2010.

• Skal forrentes efter bestemmelsen om saldoforretning i 
opkrævningslovens § 16 c, stk. 1, fra lovens ikrafttræden 
den 1. august 2013

Mindretal (1):
• SKAT er afskåret fra at kræve forrentning af kravet i 

perioden efter H1 ApS’ tilbud om betaling
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Udbytteskat - porteføljeaktier

Høringsudkast om nettoindeholdelse af udbytteskat for aktier 
m.v. registreret i en værdipapircentral
• Udkast sendt i høring 3. juli 2020
• Oplysninger om den enkelte udbyttemodtagers forhold skal 

foreligge før, der foretages nettoindeholdelse
• Aktionærens depotbank forestår registreringen af aktionæren 

hos skatteforvaltningen, som udsteder et unikt 
identifikationsnummer, som herefter kan benyttes til at 
identificere den pågældende aktionær samt aktionærens 
korrekte skatteprocent.

• Stikprøvekontrol fra skatteforvaltningen
• Hvis skatteforvaltningen konstaterer, at der er indeholdt for 

lidt udbytteskat, hæfter de kontoførende institutter og de 
registrerende depotbanker solidarisk og på objektivt 
grundlag for den korrekte udbytteskat

• Dele af lovforslaget skulle være trådt i kraft den 1. juli 2021
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Udbytteskat - porteføljeaktier

• Bemærkningerne til udkast til lovforslaget
– Med lovforslaget foreslås det at indføre en mere robust og 

fremtidssikret udbyttemodel, hvor pengeinstitutterne tager 
større ansvar. Skatteministeren og Finans Danmark har 
således indgået en principaftale om en ny model for 
udbyttebeskatning.

– Modellen skal ifølge rapporten optimalt sikre, at det kun er 
rette indkomstmodtagere af udbytter, der også er de 
skattemæssigt retmæssige ejere af udbytterne, der kan opnå 
nettoindeholdelse eller refusion af udbytteskat

• Lyder som en fantastisk løsning!
– Kan det fungere for skatteforvaltningen?

– Kan bankerne leve med risikoen ved hæftelse?

– Hvorfor har vi ikke hørt mere?
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Udbytteskat - porteføljeaktier

• ”Det skattemæssigt retmæssige ejerbegreb er en internationalt 

vedtaget standard, som bl.a. anvendes som kriterium ved fordelingen af 

beskatningen af udbytter i dobbeltbeskatningsoverenskomster.”

– ØLR i SKM2021.304Ø
1. DBOen indeholder ikke nogen definition

2. Artikel 3, stk. 2 – intern ret

3. Der foreligger ikke oplysninger om forhandlingerne med Cypern forud 
for indgåelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsten.

4. Ved fortolkningen af begrebet “retmæssig ejer” i 
dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 10, stk. 2, finder 
landsretten det derfor relevant at inddrage fortolkningsbidrag 
vedrørende den tilsvarende bestemmelse i OECD’s 
modeloverenskomst, der har anvendt begrebet “retmæssig ejer” 
siden 1977
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Udbytteskat - porteføljeaktier

• ”Det er en grundlæggende præmis, at det sikres, at det er den, der både er rette 
indkomstmodtager i relation til udbyttet og den skattemæssigt retmæssige ejer af 
udbyttet, der beskattes, så beskatningen sker med den korrekte skattesats. Hvis denne 
præmis ikke fastholdes, vil der være mulighed for – f.eks. via aktielån – at spekulere i at 
flytte ejerskabet for at nedsætte eller undgå dansk udbytteskat.”

– Gælder der her en dobbelt betingelse?
• Rette indkomstmodtager (intern dansk skatteret)

• Retmæssige ejer (DBO)

– I en aktielåneaftale, hvem er så 
• Rette indkomstmodtager – udviklet i dansk administrativ praksis

• Retmæssige ejer - ??

– SKM2021.304Ø

• Rette indkomstmodtager var Cypern-selskabet, men retmæssige ejer var ifølge 
ØLR USA-selskabet

• I forhold til M/D-direktivet er argumentationen stringent, men..

• I forhold til DBO – Gælder der en dobbelt betingelse om både at være rette 
indkomstmodtager og retmæssige ejer?
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8 Pause torsdag eftermiddag 1
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Side 1

International Beskatning 2021

Pause:

14.30 – 15.00
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9 Fysiske personers subjektive skattepligt
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PwC

1. Skattemæssigt hjemsted

2. Corona – særregler/undtagelser

3. Forskerskatteordningen

4. Lempelse – LL §§ 33 og 33 A

5. Subjektiv skattepligt

6. Hvornår er der gået mere end tre år – hhv. mindst tre år…?

7. Lidt fra den/skatterådgiverens virkelige verden…

Agenda

2

Fysiske personers subjektive skattepligt, til- og fraflytning, lempelse mv.
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PwC

Skattemæssigt hjemsted – kriterier, jf. OECD Model (og de fleste 

konkrete DBO’er):

–…has a permanent home available to him

–…his personal and economic relations are closer (centre of vital 

interests)

–…he has an habitual abode

–…he is a national

–…mutual agreement

Skattemæssigt hjemsted

3

Fysiske personers subjektive skattepligt, til- og fraflytning, lempelse mv.
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PwC

SKM2020.19.SR – sædvanligt ophold i x-land (personlige interesser = x-land, men økonomiske interesser 

primært = Danmark), pga. væsentligt hyppigere (ca. dobbelt så meget) ophold i x-land som i Danmark

SKM2020.246.SR - statsborgerskab (Norge) – centrum kunne ikke fastslås –sædvanligt ophold kunne ikke 

fastslås (pga. difference på ca. 30 dage pr. år ikke var tilstrækkeligt til ”sædvanligt ophold”)

SKM2020.247.SR - statsborgerskab (UK) – centrum kunne ikke fastslås –sædvanligt ophold kunne ikke 

fastslås (pga. difference på ca. 11 dage i 4 måneders periode - ikke var tilstrækkeligt til ”sædvanligt ophold”)

SKM2020.480.SR – statsborgerskab (Tyskland), nogenlunde tilsvarende omstændigheder (difference ca. 20-

30 dage om året)

….

SKM2019.603.LSR – ”Klageren har for de påklagede indkomstår angivet at have haft 190 arbejdsdage om året 

i Danmark, hvorfor klageren har opholdt sig mere i Danmark end i Polen.

Landsskatteretten finder på den baggrund, at klageren efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem 

Danmark og Polen, artikel 4, stk. 2, litra b, må anses for at være hjemmehørende i Danmark, da det er den stat, 

hvor klageren sædvanligvis har ophold.”

Skattemæssigt hjemsted – seneste praksis

4

Fysiske personers subjektive skattepligt, til- og fraflytning, lempelse mv.
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PwC

Danmark: Æ1 ansættes ved dansk arbejdsgiver. Ca. 220 dage om året i DK

Æ2 ca. 165 dage om året i DK

Tyskland: Æ2 fortsat ansat i tysk virksomhed (ejet af ægteparret). 

Ejerbolig og opsparing/investeringer (Æ1) mv. i Tyskland.

Oplyst, at tyske skatterådgivere forventer centrum for livsinteresser i Tyskland.

Skattestyrelsen/Skatterådet: Centrum for livsinteresser i Tyskland. – ”På baggrund 
af en samlet vurdering af Spørgers personlige og økonomiske interesser…”

(SKM2021.461.SR = ”sædvanligt ophold” i Tyskland.)

Skattemæssigt hjemsted – seneste praksis
SKM2021.511.RR + SKM2021.512.SR – centrum for livsinteresser -
helhedsbedømmelse

5

Fysiske personers subjektive skattepligt, til- og fraflytning, lempelse mv.
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PwC

• Primær bolig i DK – samt ægtefælle, børn, socialt liv, de fleste 

weekender/fridage, ejerbolig mv.

• Arbejde i Tyskland – lejebolig – besøg af ægtefælle (og barn boede der i periode)

LSR: Centrum for livsinteresser i DK. 

(Et retsmedlem: Centrum for livsinteresser i Tyskland !)

Byretten: Centrum for livsinteresser i DK

Skatteministeriet argumenterer for helhedsbedømmelse – ikke opdelt i personlige 

hhv. økonomiske forbindelser (som ellers jf. diverse SR/LSR) – og dermed 

”sædvanligt ophold” kriteriet ikke relevant

Skattemæssigt hjemsted – seneste praksis
SKM2021.544.BR – centrum for livsinteresser - helhedsbedømmelse
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Fysiske personers subjektive skattepligt, til- og fraflytning, lempelse mv.
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PwC

• OECD Analysis - 3 April 2020 (pkt. 4+5 = cross border workers)

• Fysiske personer: Fast driftssted, skattemæssigt hjemsted og beskatning af lønindkomst

• Styresignal SKM2020.298.SKTST (3. juli 2020)

• ”Skattestyrelsen er enig i OECD’s konklusioner, som er nærmere beskrevet i det følgende.”

Det skattemæssige hjemsted for en fysisk person, som er i en dobbeltdomicilsituation beror i først række på, 

hvor denne person har midtpunkt for sine livinteresser dvs. i hvilket land personen har de stærkeste 

personlige og økonomiske relationer.

Hvis det skattemæssige hjemsted ikke kan fastlægges efter denne regel, beror det skattemæssige hjemsted på 

en opgørelse af, hvor personen sædvanligvis opholder sig.

Ved anvendelsen af reglen om sædvanligt ophold skal opholdet bedømmes inden for en periode af en vis 

længde. Længden af den periode, der skal vurderes for at fastslå, hvor personen sædvanligvis opholder sig er 

ikke angivet i reglen. Vurderingen må dække en tilstrækkelig lang periode til, at det er muligt at bedømme 

opholdenes frekvens, varighed og regelmæssighed som del af personens fastlagte livsvaner, dvs. ophold der 

ikke blot er forbigående. Se punkt 19 og 19.1 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 4. Såfremt en 

person under coronasituationen ekstraordinært og midlertidigt opholder sig i et land vil dette ophold derfor 

efter Skattestyrelsens opfattelse ikke være et sædvanligt ophold ifølge denne regel.

Corona – særregler/undtagelser
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Updated guidance on tax treaties and the impact of the COVID-19 pandemic - 21 January 2021

This note revisits the guidance issued by the OECD Secretariat in April 2020 on the impact of the COVID-19 pandemic on 
tax treaties.

Unprecedented measures imposed or recommended by governments, including travel restrictions and curtailment of 
business operations (broadly referred to in this guidance as public health measures), have been in effect in most 
jurisdictions in various forms and stages during most of 2020 due to the COVID-19 pandemic and this situation is 
expected to continue in 2021. This guidance is intended to provide more certainty to taxpayers during this exceptional 
period.

This guidance represents the Secretariat’s views on the interpretation of the provisions of tax treaties (i.e. each 
jurisdiction may adopt its own guidance to provide tax certainty to taxpayers). But it reflects the general approach of 
jurisdictions and illustrates how some jurisdictions have addressed the impact of COVID-19 on the tax situations of 
individuals and employers.

The guidance is relevant only to circumstances arising during the COVID-19 pandemic when public health measures are in 
effect. It seeks to avoid instances of double taxation but cannot be relied on to create instances of double non-taxation.
Much of the analysis covers circumstances where factual determinations by tax administrations are required and the 
guidance does not purport to replace the judgement of tax administrations in those cases.

Corona – særregler/undtagelser
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Updated guidance on tax treaties and the impact of the COVID-19 pandemic - 21 January 2021 

(Se også Tax administration responses to COVID-19: Administrative measures to facilitate withholding tax relief claims - 6 September 
2021)

Skattemæssigt hjemsted for fysiske personer:

37. Despite the complexity of the rules, and their application to a wide range of potentially affected individuals, it is 
unlikely that the COVID-19 restrictions to travel will affect the treaty residence position.

...

45… A different approach may be appropriate however, if the change in circumstances continues when the COVID-19 
restrictions are lifted.

Corona – særregler/undtagelser
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Updated guidance on tax treaties and the impact of the COVID-19 pandemic - 21 January 2021 

Days of presence test in Article 15(2)(a) – “183-dages reglen”

• Income of cross-border workers that cannot perform their work due to COVID-19 restrictions (e.g. wage subsidies to 
employers): 
52. In conclusion, where an employee resident in one jurisdiction and who formerly exercised an 

employment in another jurisdiction receives a COVID-19 related government subsidy from the work 

jurisdiction to maintain the relationship with the employer, the payment would be attributable to the work 

jurisdiction under Article 15 of the OECD Model.

• Stranded worker: exceeding days of presence threshold due to travel restrictions
56. In conclusion where an employee is prevented from travelling because of COVID-19 public health 

measures of one of the governments involved and remains in a jurisdiction, it would be reasonable for a 

jurisdiction to disregard the additional days spent in that jurisdiction under such circumstances for the 

purposes of the 183 day test in Article 15(2)(a) of the OECD Model. Some jurisdictions may however take a 

different approach or may have issued specific guidance outlining their approach to such 

circumstances.3 Taxpayers in this situation are encouraged to contact their local tax authority.

Corona – særregler/undtagelser
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Updated guidance on tax treaties and the impact of the COVID-19 pandemic - 21 January 2021 

Days of presence test in Article 15(2)(a) – “183-dages reglen”

• Special provisions in some bilateral treaties that deal with the situation of cross-border workers - teleworking
58. Some jurisdictions have agreed special treaty provisions with neighbouring jurisdictions to which 

employees frequently commute for work. These provisions allocate the taxing rights in a different way to 

Article 15 of the Model Convention.

…

Some of those treaties include provisions according to which teleworking days are considered working days 

within the work jurisdiction. Some jurisdictions have agreed to treat the COVID-19 pandemic as force 

majeure or an exceptional circumstance and, accordingly, the time spent by the employee teleworking in their 

home jurisdiction will not be included in the calculation of the maximum work days outside the work 

jurisdiction limitation for the purposes of the treaty.4

60. Accordingly, if the jurisdiction where employment was formerly exercised should lose its taxing right 

following the application of Article 15, additional compliance difficulties would arise for employers and 

employees. Employers may have withholding obligations, which are no longer underpinned by a substantive 

taxing right. These would therefore have to be suspended or a way found to refund the tax to the employee. 

The employee would also have a new or enhanced liability in their jurisdiction of residence, which would 

result in new filing obligations.

Corona – særregler/undtagelser
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SKM2019.246.SR

– Ophør af fuld skattepligt i 2005

– Fejlagtigt registreret som fuldt skattepligtig i 2007-2010

– Skattestyrelsen bemærker, at det fremgår af de faktiske omstændigheder, at spørgeren ikke har været skattepligtig til 

Danmark som nævnt i kildeskattelovens § 48 E, stk. 3, nr. 1, siden han fraflyttede Danmark…og det kan…ikke lægges til 

grund, at skattepligten er genindtrådt som følge af bopæl og ophold efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, jf. § 7, stk. 

1, eller ophold efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2.

– Den omstændighed, at spørgeren ved en fejl er blevet registreret som fuldt skattepligtig i perioden 2007-2010, ses ikke 

at kunne begrunde, at spørgeren ikke opfylder betingelsen i kildeskattelovens § 48 E, stk. 3, nr. 1, om at have været ude 

af dansk skattepligt inden for de seneste 10 år forud for ansættelsen. I denne vurdering er der lagt afgørende vægt på, 

at spørger har dokumenteret, at spørger ikke har haft bopæl i Danmark siden den 1. oktober 2005

– Der er endvidere lagt vægt på, at skatteforvaltningen foretog en ligningsmæssig behandling af spørgerens ophør af 

fuld skattepligt pr. 1. oktober 2005, og der er ikke registreret ændringer i spørgerens forhold, som kan statuere 

genindtræden af den fulde skattepligt…

Forskerskatteordningen – 10-årsreglen (KSL § 48 E, stk. 3, nr. 1)
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SKM2020.407.LSR (og SKM2020.87.LSR om løntillæg udbetalt 2 år efter optjening)

– Opgav bolig og udrejste i 2007 med ophør af fuld skattepligt; også jf. årsopgørelse

– Fejlagtigt registreret som fuldt skattepligtig i 2008-10

– Afslag på anvendelse af forskerskatteordningen pr. oktober 2017:

Det lægges til grund, at klageren i SKATs (nu Skattestyrelsens) systemer var registreret som fuldt 

skattepligtig til Danmark indkomstårene 2008-2010 af renteindtægter, og at han modtog grøn check på 1.300 

kr. i 2010.

Klageren har således været registreret som fuldt skattepligtig til Danmark inden for de seneste 10 år forud 

for ansættelsen pr. 1. oktober 2017, ligesom der er udsendt årsopgørelser i overensstemmelser hermed.

…

Efter de foreliggende og ikke påklagede skatteansættelser for indkomstårene 2008 til 2010 er klageren 

således skattepligtig efter kildeskattelovens § 1 i indkomstårene 2008, 2009 og 2010. I henhold til 

Landsskatterettens praksis, jf. herved bl.a. Landsskatterettens afgørelse gengivet i SKM2020.87.LSR, 

lægges der afgørende vægt på, om en skatteyder i henhold til de for omhandlede år gældende 

skatteansættelser er skattepligtig efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1. Under henvisning hertil, kan 

klageren i nærværende sag ikke anses at opfylde de objektive betingelser i kildeskattelovens § 48 E.

Forskerskatteordningen – 10-årsreglen (KSL § 48 E, stk. 3, nr. 1)
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SKM2020.407.LSR

– Opgav bolig og udrejste i 2007 med ophør af fuld skattepligt; også jf. årsopgørelse

– Fejlagtigt registreret som fuldt skattepligtig i 2008-10

– Afslag på anvendelse af forskerskatteordningen pr. oktober 2017 - fortsat:

Landsskatteretten finder i øvrigt ikke, at nærværende sag er fuldt ud sammenlignelig med det påberåbte 

bindende svar fra Skatterådet, gengivet i SKM2019.246.SR, idet der i sagen for Skatterådet på intet tidspunkt 

efter fraflytningen og i omhandlede år blev opgjort indtægter eller fradrag. Det bemærkes tillige, at 

Landsskatteretten som klageinstans ikke er bundet af en afgørelse fra Skatterådet.

…

Der kan kun foretages en realitetsbehandling af klagerens skatteansættelser for 2008-2010 i tilfælde af, at 

anmodningen om ekstraordinær genoptagelse imødekommes. Skattestyrelsen har givet afslag på 

anmodningen om genoptagelse. Landsskatteretten har samtidig med denne afgørelse stadfæstet 

Skattestyrelsens afslag på ekstraordinær genoptagelse, hvorfor de foreliggende 

skatteansættelser/årsopgørelser lægges til grund ved afgørelsen.

Nogenlunde tilsvarende i SKM2021.406.BR – anket til Østre Landsret !

Forskerskatteordningen – 10-årsreglen (KSL § 48 E, stk. 3, nr. 1)
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SKM2021.547.SR
Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørgeren kunne beskattes under 
forskerskatteordningen i kildeskattelovens §§ 48 E-F af kontante bonusudbetalinger i 
perioden 2020 til 2025, der var optjent under et ansættelsesforhold med H1 i perioden 1. 
maj 2016 til 31. december 2019. Spørgeren fraflyttede Danmark samtidig med 
ansættelsesforholdets ophør. Bonusbeløbene var ikke retserhvervet ved 
fratrædelsen/fraflytningen. Det var Skatterådets opfattelse, at spørgeren blev almindelig 
begrænset skattepligtig af den bonus, han modtog fra H1 på udbetalingstidspunktet, dog 
senest 6 måneder efter den endelige retserhvervelse.

Skatterådet fandt endvidere, at beskatning af feriegodtgørelse, der relaterede sig til de 
udbetalte bonusser, tidligst kunne ske, når der var sket retserhvervelse af beløbet. 
Feriegodtgørelsen var først retserhvervet, når den bonus, der var omfattet af spørgsmål 1, 
var retserhvervet. Feriegodtgørelsen skulle herefter beskattes på samme tidspunkt og på 
samme måde som den bonus, den var beregnet af, det vil sige som almindelig begrænset 
skattepligtig indkomst.

Forskerskatteordningen KSL §§ 48 E-F - udskudt bonus og feriegodtgørelse
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SKM2021.562.SR – afgørende, om der kan lægges vægt på mundtligt aftalt vederlag – idet 
vederlaget iht. kontrakten pga. ”fodfejl” vedr. pensionsordning ikke opfyldt vederlagskravet:

”Da der foreligger en skriftlig ansættelseskontrakt, som ikke opfylder 
<vederlagskravet, anses det for åbenbart ulovligt at tillægge en påstand om 
eksistensen af en afvigende mundtlig aftale betydning for sagens resultat, 
ligesom det må anses for åbenbart ulovligt at godkende, at efterregulering af 
lønnen kan bevirke, at betingelserne for anvendelse af forskerskatteordningen 
har været opfyldt. Der henvises i den forbindelse til de ovenfor nævnte 
bemærkninger i lovforarbejderne, hvor det præciseres, at der ikke er 
mulighed for dispensation fra de objektivt fastsatte betingelser.”

Forskerskatteordningen –Vederlagskravet, jf. KSL § 48 E, stk. 3, nr. 3

Åbenbart ulovlig skatteankenævnsafgørelse ændres, jf. SFL § 2, stk. 3
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SKM2021.611.LSR

• Skattestyrelsen: NDBO afskærer Spanien fra at beskatte løn - spansk 
hjemmebase, norsk arbejdsgiver
LSR: Nej

• Skattestyrelsen: Ikke credit for spansk skat (på løn for arbejde udført i 
Spanien og andre lande.)

• LSR: Credit for spansk skat på løn for arbejde udført i Spanien (jf. ”…kilder 
dér.” – jf. at arbejdslandet er kildelandet i relation til lempelse fsva. løn. 

• Skattestyrelsen: Kun fradrag for Schweiziske sociale afgifter benævnt 
”Swiss social security” på lønsedlen og således ikke øvrige indeholdte. 
LSR: Stadfæster. (Uanset erklæringer fra CH mynd. samt bidrag indeholdt af 
arbg.)

LL § 33 – credit for betalt skat i Spanien for arbejde udført i Spanien

LL § 8 M, stk. 2 - fradrag for udenlandske lovpligtige sociale bidrag
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SKM2021.611.LSR  - fortsat

Skattestyrelsen: Ikke fradrag for spanske sociale afgifter – ej tilstrækkeligt 
dokumenteret.
”…ikke dokumentation for indbetalte beløb til den kompetente myndighed i 
Spanien.

Den fremsendte lønseddel dokumenterer ikke, at der er indbetalt bidrag til 
den kompetente myndighed i Spanien og dokumenterer derfor ikke, at der 
kan godkendes fradrag efter ligningslovens § 8M stk. 2, som fremgår af 
anmodningen fra den skattepligtige.”

LSR: Stadfæster. (Uanset A1 samt bidrag indeholdt af arbg.)

”…ikke har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, med hvilke beløb han har betalt 
lovpligtige bidrag til spansk social sikring…”

LL § 33 – credit for betalt skat i Spanien for arbejde udført i Spanien

LL § 8 M, stk. 2 - fradrag for udenlandske lovpligtige sociale bidrag
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SKM2021.523.SR
Skatterådet bekræftede, at aktielønnen i sagen kunne være omfattet af reglerne om 
lempelse efter ligningslovens § 33 A. Dette var blandt andet begrundet med, at aktielønnen 
ansås for at være en del af det samlede løbende vederlag, som Spørger fik for det arbejde, 
som han varetog for sin arbejdsgiver.
(I modsætning til visse lønaccessorier/engangsydelser – vs. ”en del af det samlede løbende 
vederlag”).

Forholdsmæssig fordeling af vestingperioden (optjeningsperioden) omfattes 
af lempelsen. 
Uanset tildelt før udlandsopholdet og uanset retserhvervet efter 
udlandsopholdet.

LL § 33 A - Aktieløn optjent i periode med lempelse efter LL § 33 A

19

Fysiske personers subjektive skattepligt, til- og fraflytning, lempelse mv.

© Copyright: FSR-danske revisorer 133



PwC

• 2021.211.SR:

Dansk erhvervsdrivende fonds komite – vurdere ansøgninger – videregiver 
indstilling til fonden, som træffer endelig beslutning

Ikke skattepligt, jf. KSL § 2, stk. 1, nr. 1 (ikke ”tjenesteforhold”)

Skattepligt, jf. KSL § 2, stk. 2, nr. 2 (”medlemmer af eller […] medhjælp for 
bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lign.”)

Ikke omfattet af DBO art. 15 eller art. 16 om løn hhv. bestyrelseshonorar

Beskatning af internationale eksperter i komite - KSL § 2 hhv. DBO 
art. 15-16"
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• SKM2020.509.LSR
• ”…Hvad angår perioden forud for den 20. juli 2001, har SKAT på baggrund af de foreliggende 

oplysninger ikke kunnet udarbejde en opgørelse, der viser, at klageren allerede den 1. januar 
1999 havde taget ophold her i landet i henhold til kildeskattelovens § 7, stk. 1, 1. pkt.

Heroverfor står imidlertid, at klageren heller ikke for denne periode har fremlagt dokumentation 
for, at han har været fuldt skattepligtig til eller har haft skattemæssigt hjemsted i andre lande end 
Danmark. Klageren havde senest den 1. januar 1999 etableret bofællesskab med B og havde 
dermed helårsbolig til rådighed i Danmark fra dette tidspunkt. Han fik sit første barn med hende 
den [dato] 1999. Henset hertil og til de af SKAT oplyste omstændigheder om klagerens forhold i 
øvrigt, herunder hans erhvervsmæssige forhold, finder Landsskatteretten efter en samlet 
vurdering, at der er en så stærk formodning for, at klageren allerede den 1. januar 1999 havde 
taget ophold i Danmark, jf. kildeskattelovens § 7, stk. 1, 1. pkt., at det påhviler ham at afkræfte 
dette. Da klageren ikke er fremkommet med objektive kendsgerninger til støtte for sine 
oplysninger, og da han har modsat sig udlevering af det materiale, der blev beslaglagt i London af 
det engelske politi, finder Landsskatteretten, at han ikke har afkræftet, at han allerede den 1. 
januar 1999 havde taget ophold i Danmark, jf. kildeskattelovens § 7, stk. 1, 1. pkt….”

KSL § 1 – tilflytning - formodning/bevisbyrde! 
"
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• 2021.217.SR:

Skatterådet bekræfter, at spørgerens fulde skattepligt efter KSL § 1, stk. 1, nr. 
1, ophører i forbindelse med afståelse af bopæl i Danmark og fraflytning fra 
Danmark, uanset at spørgeren ikke i forbindelse med fraflytningen etablerer 
sig i et andet land.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørgers efterfølgende ophold i Danmark 
(ferie, deltagelse i bestyrelsesmøder, afvikling af vinsmagninger og lignende) 
og efterfølgende ophold i udlandet ikke vil medføre, at spørger genindtræder i 
fuld skattepligt efter KSL § 1, stk. 1, nr. 2. Der henses til, at kortvarige ophold i 
udlandet efter ordlyden i kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2, kan medregnes i 
opholdet i Danmark.

Ophør af fuld skattepligt, jf. KSL § 1, stk. 1, nr. 1 – og genindtræden, 
jf. nr. 2 !"
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• LL § 16, stk. 4:

”…For biler, der er anskaffet mere end tre år efter første 
indregistrering…, opgøres bilens værdi til arbejdsgiverens købspris 
inklusive eventuelle istandsættelsesudgifter…”

• SKM2021.488.LSR:
1. reg. = 9. oktober 2015 (klokkeslæt ukendt)
Anskaffet d. 9. oktober 2018
Skattestyrelsen: Ikke mere end 3 år (dvs. først den 10. okt. 2018)
- henv. til bl.a. styrelsens afgørelse (2002) om vedr. aktieombytning 
”…efter 3 års ejertid…” og SFL om modtagelse af klage senest 3 
måneder efter modtagelsen

Mere end 3 år - hhv. mindst 3 år
"

23

Fysiske personers subjektive skattepligt, til- og fraflytning, lempelse mv.

© Copyright: FSR-danske revisorer 137



PwC

”Et kalenderår starter 1. januar kl. 00:00 og slutter 31. december kl. 00:00, og 
svarer til et fuldt år. Hvis en bil er indregistreret den 9. oktober 2015 kl. 08:00, 
vil bilen være præcis 3 år den 9. oktober kl. 08:00. Klokken 08:01 er bilen 
mere end 3 år, hvilket betyder, at bilen altid vil være over 3 år på samme dato, 
som den er indregistreret, uagtet at der kan opstå en kort tidsmæssig 
difference, såfremt indregistreringstidspunktet er ukendt. Ud fra en almindelig 
betragtning gælder også, at man fylder år samme dato man er født og den dag 
passerer ét år.

Bilen er indregistreret første gang den 9. oktober 2015, og der er således gået 
tre fulde år den 9. oktober 2018. Bilen er dermed over 3 fulde år, da bilen 
stilles til rådighed for klageren…”

• KSL § 1, stk. 1, nr. 1 – udlejet uopsigeligt for udlejer i mindst 3 år…?

Mere end 3 år - hhv. mindst 3 år
LSR:
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ABL § 14 (tilsvarende i ABL § 19 D og KGL § 15)

• ”Fradrag efter § 13 A er betinget af, at told- og skatteforvaltningen inden udløbet af 
oplysningsfristen efter skattekontrollovens § 10, stk. 2, og § 11, jf. § 13, for det 
indkomstår, hvor erhvervelsen har fundet sted, eller hvor båndlæggelsen af aktier 
båndlagt efter ligningslovens § 7 A ophører, har modtaget oplysninger om erhvervelsen 
af aktierne med angivelse af aktiernes identitet, antallet, anskaffelsestidspunktet og 
anskaffelsessummen.”

-----------------------

• Kunne ”blødgøres” ved indførelse af dispensationshjemmel á la ABL § 39, stk. 5 
(henstand med exit-skat):
Stk. 5. Told- og skatteforvaltningen kan se bort fra overskridelse af oplysningsfristen 
efter skattekontrollovens § 10, stk. 2, og § 11, jf. § 13, og fristen for afgivelse af 
beholdningsoversigt som nævnt i stk. 2, jf. stk. 4.

”Asymmetri” – urimelig-/”dobbeltbeskatning”?
”
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angår nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der findes i publikationen, og, i det omfang loven tillader, accepterer eller påtager PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret 

Revisionspartnerselskab, dets aktionærer, medarbejdere og repræsentanter sig ikke nogen forpligtelse, ansvar eller agtpågivenhedspligt for eventuelle konsekvenser, som følger af, at du eller 

andre handler eller undlader at handle i tillid til de oplysninger, der findes i publikationen, eller for eventuelle beslutninger truffet på baggrund af publikationen. 

© 2020 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Alle rettigheder forbeholdes. I dette dokument refererer “PwC” til PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret  

Revisionspartnerselskab, som er et medlemsfirma af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt juridisk enhed. 

Succes skaber vi sammen …
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Dagsorden

• Introduktion og historik

• Gældende intern dansk ret

• Dobbeltbeskatningsaftaler

• Perspektiver for fremtiden

• Konklusioner
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Introduktion

• Begrebet ”hjemmehørende” udgør en hjørnesten i (selskabs-) 
skatteretten – både nationalt og internationalt

• Har sin rod i andre retsdiscipliner, fx civilret og international privatret

• Debat: Bør begrebet til stadighed spille en så væsentlig rolle i en 
globaliseret verden?

• Stater kan/bør ikke beskatte ”ud af det blå”
• Der skal være en forbindelse (connecting factor) 
• Dvs. et link mellem jurisdiktionen og den pågældende skatteyder/indkomst

• Typiske tilgange til konstatering af fuld skattepligt for selskaber
• Registreringsprincippet
• Hovedsædeprincippet

• Afgrænsning
• Ingen omtale af andre enheder end selskaber, og ingen omtale af selve 

kvalifikationsspørgsmålet

Evt. i kombination
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Historik

Før 1995
• Omtvistet om et selskab kunne anses for hjemmehørende i DK, hvis 

det var registreret i udlandet

• Begrebet ”ledelsens sæde” blev normalt fortolket i overensstemmelse 

med Højesterets dom i U 1918/39 H (Det Danske Gas-Compagni) 

• Dvs. med vægt på bestyrelsens sæde

Fra 1995
• Lov nr. 312 af 17. maj 1995 –

L 35 (1994/1995)

• Hjemmelsgrundlag for 

hovedsædekriteriet sikret

• SEL § 1, stk. 7 (nu stk. 6)
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Historik

2007 
• Intet dobbelt tilknytningskrav for A/S 

og ApS, jf. SKM2007.151.HR 
(Playboy)

• Dvs. registrering i DK tilstrækkeligt 
for (bevarelse af) fuld dansk 
skattepligt

2012
• Dobbelt tilknytningskrav for s.m.b.a., 

jf. SKM2012.177.LSR
• Dvs. registrering ikke tilstrækkeligt 

for (bevarelse af) fuld dansk 
skattepligt

• Forskellig retsstilling for A/S og ApS 
contra ”andre selskaber” efter SEL § 1, 
stk. 1, nr. 2

• ”Repareret” ved Lov nr. 1254 af 18. 
december 2012 – L 10 (2012/2013)

• Dvs. heller intet dobbelt 
tilknytningskrav for andre selskaber 
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Lovens ordlyd og forarbejder

SEL § 1, stk. 1, nr. 6

• Selskaber og foreninger m.v. omfattet af stk. 1, nr. 2-6, anses for hjemmehørende her i 

landet, hvis selskabet eller foreningen m.v. er registreret her i landet eller har ledelsens 

sæde her i landet…

Lovbemærkningerne – L 35 (1994/1995)
• Afgørelsen af, om et selskabs ledelse har sæde her i landet, beror på en konkret 

vurdering af de faktiske forhold i forbindelse med beslutningstagningen i selskabet. Ved 
denne vurdering lægges først og fremmest vægt på beslutninger forbundet med den 
daglige ledelse af selskabet. Selskabet vil derfor ofte blive anset for hjemmehørende i 
Danmark, når direktionen har sæde, eller hovedsædet er beliggende her i landet.

• I det omfang bestyrelsen forestår den reelle ledelse af selskabet, vil stedet for 
bestyrelsens sæde være af væsentlig betydning for vurderingen af, om selskabet er 
hjemmehørende i Danmark.

• Det er stedet, hvor bestyrelsens beslutninger reelt træffes, der i disse tilfælde er 
afgørende for ledelsens sædes placering. Dette kan være aktuelt i tilfælde, hvor f.eks. 
bestyrelsesformanden reelt forestår ledelsen af selskabet.

• Beslutninger, der almindeligvis træffes på generalforsamlingsniveau, er som 
udgangspunkt ikke afgørende for, om selskabet kan anses for hjemmehørende her i 
landet. Aktiebesiddelse vil derfor som udgangspunkt ikke være afgørende for 
vurderingen. I det omfang en aktionær faktisk udøver ledelsen af selskabet, kan 
aktionærens hjemsted indgå i vurderingen af, om selskabets ledelse har sæde her i 
landet.
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Ledende præjudikat

TfS 1998, 607 H (California
Kleindienst) 
• Vedrørte kapitaltilførselsafgift

• Selskabets bestyrelse 
bestod af tre personer, alle 
hjemmehørende i Tyskland

• Direktøren var hjemme-
hørende i DK

• Højesteret:
• Udtrykket ”egentlige ledelse” 

skal forstås i overens-
stemmelse med art. 4, stk. 3 
OECD

• Hovedvægt på hvor selskabets 
daglige ledelse varetages

• Almindeligvis direktionen  

Tre forhold fastlagt, jf. A.N. Laursen, TAXO.2020.03

1. Afgrænsning i overensstemmelse med det 

selskabsretlige begreb

2. Der er tale om et funktionelt begreb

3. Der må gælde en formodningsregel
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Cirkulæret

Cirkulære nr. 82 af 29. maj 1997 – International beskatning

• Hvis selskabets eneste aktivitet er at eje aktier… vil det kunne tillægges vægt, hvor 
der træffes beslutninger om, hvordan rettigheder i henhold til aktierne skal udøves.

• Tilsvarende vil der kunne lægges vægt på, hvorfra der forhandles om finansiering 
af selskabets aktiviteter.

• Det vil sige, at hvis beslutningerne i f.eks. et holdingselskab eller et 
investeringsselskab, der er indregistreret i udlandet, reelt træffes i Danmark, så vil 
selskabet være hjemmehørende her i landet.

• Hvis alle møder og beslutninger vedrørende selskabets forhold foregår i udlandet, 
vil udgangspunktet være, at selskabet ikke har ledelsens sæde her i landet. Det er 
dog en forudsætning, at disse beslutninger reelt træffes i udlandet og ikke her i 
landet.

• Hvis selskabets virksomhed er af en karakter, hvor der ikke er en faktisk daglig 
ledelse, f.eks. fordi selskabets eneste aktivitet er at besidde aktier i andre 
selskaber, så må stedet, hvor de øvrige beslutninger vedr. selskabets ledelse
tages, lægges til grund.

• I de af Danmarks overenskomster, der bygger på OECD-modellen, anses selskaber 
m.v. i tilfælde af dobbeltdomicil for hjemmehørende i den stat, hvor selskabets 
ledelse har sit sæde, jf. modeloverenskomstens art. 4.3.

• Bedømmelsen af, om et selskab har ledelsens sæde i Danmark efter denne 
bestemmelse, foretages ud fra de ovenfor anførte retningslinier, jf. 
modeloverenskomstens art. 3.2.

© Copyright: FSR-danske revisorer 150



10

Opmærksomhedspunkter

• Fysisk person flytter til DK og trækker sit (holding-)selskab med
• SKM2020.98.SR og SKM2021.350

• Ledende medarbejder arbejder hjemmefra i DK
• SKM2021.412.SR

• Aktivitet i udlandet men reel ledelse i DK
• LSR af 26. februar 2021 – 15-2317119

• (Holding-)selskab i udlandet med bestyrelsesmedlemmer i DK
• SKM2017.89.SR og SKM2017.92.SR

• Ledelsens sæde flytter ud eller udskiftes med udenlandsk ledelse
• Fortsat registreret i DK → Fuld skattepligt bibeholdes

• SKM2020.296.SR: ApS, aktivitet med grafiske ydelser, eneanpartshaver/direktør og 
eneste ansatte flytter til UK.

• Selskab afregistreres i DK – Fuld skattepligt ophører
• SKM2016.203.SR: ApS, ejet af brasiliansk selskab, europæisk hovedkontor, afregistreres i 

DK, registreres i Spanien, ny direktion i Spanien
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SKM2020.98SR

Faktum

• Direktionen i X består af spørger (S) og et 

administrationsselskab (A).

• A er hjemmehørende i samme EU-land og 

varetager administrationen af X’ forhold i 

henhold til reglerne i landet – f.eks. i forhold til 

skatte-/momsbetalinger og bogføring.

• A kontakter S for alle spørgsmål der ikke er af 

rutinemæssig karakter.

• S træffer alle beslutninger om X’ virksomhed og 

X’ egne forhold.

• Spørgers/Skattestyrelsens opfattelse – tiltrådt af SR

• S er den primære beslutningstager i X

• A fungerer udelukkende som et administrativt led

• X får opnår derfor ledelsens sæde i DK ved S’ tilflytning

X

100 %

SFlytter til DK

Registreret i andet 

EU-land
Holdingselskab

ApS
ApS

ApS

Adm.

Adm.-ydelser

© Copyright: FSR-danske revisorer 152



12

SKM2021.350SR

Faktum

• SR anser H1 for et selvstændigt skattesubjekt, jf. SEL § 1, stk. 1, nr. 2.

• Bestyrelsen (A og B) og udgør det øverste ledelsesorgan.

• Direktionen (B) er ifølge vedtægterne beføjet til, under bestyrelsens tilsyn, at opsige 

øvrige ledere i selskabet. B skal under opholdet i Danmark fortsat være direktør. 

• Bestyrelsesmøder og generalforsamling afholdes i USA.

• To fem-dages ”company-retreats” samt et ugentligt zoom-møde af en times varighed.

• A og B arbejder kun nogle få timer ugentligt for selskabet, hvor de afholder møder og 

tilrettelægger den langsigtede strategiske planlægning.

• CTO og øvrige ledere står med ansvaret for de daglige aktiviteter.

H1

80 %

A B
Ægtefæller

USA → DK

Registreret som 

Inc. (S-corp) i Stat 

X, USA

Bestyrelse

B udgør direktionen

34 ansatte i USA

Bl.a. CTO mv.

Tilsvarende for ægtefællen: SKM2021.351.SR
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SKM2021.350SR

• Spørgerens/repræsentantens opfattelse

• Ikke ledelsens sæde i DK da daglig ledelse i USA

• Skattestyrelsens opfattelse – tiltrådt af SR

• Direktøren (B) er ifølge vedtægterne, og under bestyrelsens tilsyn, tillagt 

beføjelse til overordnet at varetage den daglige ledelse, herunder opsige 

øvrige ledere (CTO)

• Der skal ikke opfyldes bestemt ”time-antal” for at udgøre daglig ledelse

• Da B er direktør, og alene udgør direktionen, er det underordnet at B har 

uddelegeret arbejde f.eks. til CTO

• Alle overordnede væsentlige beslutninger træffes af A og B.

• Konklusion: Ikke påvist at den reelle daglige ledelse udføres fra USA, idet 

udgangspunktet for ledelsens sæde må være, at den varetages af 

direktionen, dvs. B
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SKM2021.412SR

Faktum

• H har en bestyrelse bestående af de reelle ejere.

• Direktionen består af én direktør (CEO). 

bosiddende i Sverige.

• Alle ansatte arbejder primært hjemmefra.

• A er ansat som kreativ direktør.

• Selskabsretligt ikke en del af direktionen.

• Arbejder virtuelt fra sin bolig i DK 99 % af tiden.

• Spiller betydelig rolle i forbindelse med selskabets 

udviklingsarbejde.

• A forestår demonstration af nye produkter/løsninger

H

Øvrige 

Aktionærer

DK

Registreret i 

Sverige (AB)

Kreativ 

direktør

• Spørgers/Skattestyrelsens opfattelse – tiltrådt af SR

• Direktionen (CEO, den ”rigtige” direktør) må anses for at forestå den daglige 

ledelse af H 

• H skal dermed ikke anses for at have ledelsens sæde i DK blot pga. A’s 

tilstedeværelse i DK

A

SVE

Udvikler og 

vedligeholder

IT-systemer
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LSR2021.15-2317119

Faktum

• P1 er eneaktionær og direktør – Kan egenhændigt repræsentere selskabet. 

• På baggrund af politiets aflytninger mv. kan det konstateres:

• P1 står for daglig kontakt til kunder og ansatte

• P1 indgår alle aftaler om driften

• Ringer rundt til ansatte og kunder for at organisere kørsler/opgaver

• P1 opholder sig helt primært i DK, hvor kontor med PC, regnskab osv. normalt 

forefindes

• På selskabets adresse i Tyskland findes blot postkasser

• De tyske myndigheder anser ikke selskabet som drevet fra Tyskland

• Landsskatterettens opfattelse

• P1 har beslutningskompetencen i 

selskabet og virker fra DK

• GmbH har ledelsens sæde i DK

• Stadfæster SKTS’ afgørelse

GmbH Registreret i 

Tyskland

Direktør

bosat i DK
P1

Vognmands-

virksomhed
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SKM2017.89SR
Faktum

• Et projekt i Y-land opføres/drives af B, der ejes 100 % af holdingselskabet D.

• D har tre ejere, heri blandt Spørger, der er stiftet og registreret i Y-land. 

• Spørger har ingen ansatte og en enstrenget ledelse, der pt. består af en bestyrelse på 3

• Spørger er skatte- og momspligtig i Y-land. Bank, revisor og postadresse i Y-land.

• Al bogføring og selskabsadministration udføres af G, der er hjemmehørende i Y-land og 

specialiseret i at levere sådanne ydelser

• Hovedparten af Spørgers virke er reguleret i et omfattende aftalegrundlag

• Det påtænkes at udskifte bestyrelsen i Spørger, så følgende vil gøre sig gældende:

B

100 %

Projektselskab

Spørger

D Holdingselskab

EC S

F

Y-land

DK

• Alle medlemmer vil være fysiske personer 

hjemmehørende i Danmark

• Møder om monitorering/drift af projektet 

afholdes i Danmark

• Møder om særlige/væsentlige forhold eller 

daglig drift (adm., bank, regnskab, revision) 

afholdes i Y-land 

• Mindst et årligt møde afholdes i Y-land
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SKM2017.89SR

• Spørgerens/repræsentantens opfattelse

• Hovedparten af Spørgers drift forudbestemt i aftalegrundlag indgået i Y-land

• Bestyrelsesmøder i DK afgrænser sig til at monitorere projektet og Spørgers 

kapitalgrundlag (har karakter af formel kodificering af det allerede aftalte)

• Møder hvorpå der træffes nye reelle ledelsesbeslutninger afholdes i Y-land

• → Ikke ledelsens sæde i DK

• Skattestyrelsens opfattelse – tiltrådt af SR

• Det omfattende aftalegrundlag medfører ikke i sig selv at den daglige ledelse 

skal anses for at ske i Y-land (kan ikke erstatte løbende beslutninger)

• Ikke godtgjort at bestyrelsens rolle alene er at ”kodificere”

• På møderne i DK træffes også løbende beslutninger om kapitalgrundlaget

• Tyder på at der træffes beslutninger om selskabets ledelse i DK, herunder at 

der i DK forhandles om selskabets finansiering

• → Ledelsens sæde i DK

N.B. Modsat udfald i SKM2017.92.SR samt SKM2015.53.SR. Sidstnævnte angik et S.A. i 

Luxembourg med to bestyrelsesmedlemmer i Luxembourg og et i DK.  
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Adgang til DBO-beskyttelse

• Domicil i en af de hjemmehørende stater er en forudsætning for at 

anvende DBO’er, jf. art. 1, OECD, og er afgørende for fordelingen

• Begrebet hjemmehørende i art. 4, stk. 1,OECD, skal forstås i 

overensstemmelse med intern ret → Risiko for dobbeltdomicil

• Den ene stat anvender registreringsprincippet og den anden 

hovedsædekriteriet, eller

• Indholdet af de to staters hovedsædekriterier er forskelligt
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Hovedsædekriterier

Forskellige afarter af hovedsædekriteriet i national ret

Place of central management and control

Place of operational day-to-day management

Place of the head/main office

Place where the board of administrators meet

Place of the main and substantial activity

Place of the principal activity

Nationality and residence of shareholders

Location of the company’s most valuable assets

Mixed approaches

Kilde: E. Traversa et al., Corporate Tax Residence and Mobility, 2018, p. 7
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Dobbeltdomicil

• Art. 4, stk. 3, OECD 2014:

• Kommentarerne

• POEM er det sted, hvor selskabet m.v. faktisk ledes

• POEM er det sted, hvor de afgørende ledelsesmæssige og forretningsmæssige 
beslutninger, der er nødvendige for virksomhedens forretningsmæssige udøvelse i sin 
helhed, i det væsentlige træffes.

• Alle relevante kendsgerninger og omstændigheder skal undersøges for at afgøre 
stedet for sædet for POEM.

• En virksomhed kan have flere steder, hvor der udøves ledelse, men den kan til enhver 
tid kun have et sted, hvor den virkelige ledelse udøves

• Observation
• Løser situationer, der skyldes kollision mellem registrerings- og hovedsædekriteriet

• Ingen garanti for løsning i situationer hvor POEM fortolkes forskelligt, f.eks. fordi stater 
traditionelt har tendens til at fortolke POEM i overensstemmelse med intern ret

“Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an 

individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a 

resident only of the State in which its place of effective management is situated.”
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Dobbeltdomicil

• Art. 4, stk. 3, OECD 2017

• Kommentarerne (se også SKM2015.53.SR)
• Myndighederne forventes at tage forskellige faktorer i betragtning såsom:

• Hvor den juridiske persons bestyrelsesmøder eller lignende møder afholdes.

• Hvor den administrerende direktør og andre ledende medarbejdere sædvanligvis 
udøver deres virksomhed.

• Hvorfra den daglige ledelse af den juridiske person udøves.

• Hvor hovedsædet er beliggende, hvilket lands lovgivning den juridiske persons status 
er underlagt, hvor regnskabsbøger opbevares, om afgørelsen af, at den juridiske 
person i overenskomstens forstand er hjemmehørende i den ene af de 
kontraherende stater og ikke i den anden, vil medføre risiko for uretmæssig brug af 
overenskomsten osv.

• Observation
• Slet ingen garanti for løsning

“…the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to 

determine by mutual agreement the Contracting State of which such person shall 

be deemed to be a resident for the purposes of the Convention, having regard to 

its place of effective management, the place where it is incorporated or otherwise 

constituted and any other relevant factors…
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SKM2020.298.SKTS

• COVID-19 medførte, at mange ikke kunne møde fysisk op på deres 

arbejdsplads mv. og i stedet måtte arbejde hjemmefra

• Hvad betyder det, hvis ledelsen i en periode arbejder hjemmefra, og hjemmet 

befinder sig i et andet land?

• Styresignal baseret på OECD-notatet Analysis of Tax Treaties and the Impact

of the COVID-19 Crisis

• Ikke så overraskende, at midlertidige og ekstraordinære ændringer 

ikke skal tillægges afgørende betydning for vurderingen

• Hverken i relation til 2014- eller 2017-versionen 

• ”Hvis den reelle ledelse af selskabet på grund af corona-situationen er 

ramt af rejserestriktioner og derfor midlertidigt er nødsaget til at træffe 

sine beslutninger i en anden jurisdiktion, end de sædvanligvis ville 

gøre, vil dette efter Skattestyrelsens opfattelse - på grund af den 

midlertidige og ekstraordinære karakter - ikke medføre, at ledelsens 

sæde dermed anses for at være flyttet.”
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Perspektiver

The history demonstrates that there 

has never been any certainty about the 

meaning of “place of effective 

management”… Perhaps the time has 

come to abandon the expression.

J.F. Avery Jones, Bulletin for Inter-

national Taxation, 2009, p. 183-186.

Under a “place of effective 

management test”, the extent of 

economic activities within a country’s 

territory may, in practice, be relatively 

modest… the only thing that matters 

is whether they comply with the 

conditions in the local laws on legal 

persons and perform the ceremonial 

acts required for tax purposes…the 

author believes that the assignment 

of the tax base should switch to the 

locations of the recipients of goods 

and services, for both nexus and 

allocation purposes

M. de Wilde, World Tax Journal, 2020, p.

79-128.

Arguably, Pillar II is primarily 

concerned with residence-based 

taxation…The consequence is 

that the income inclusion rule 

bolsters residence-based 

taxation and reduces the tax 

planning advantages of 

incorporating a subsidiary in a 

low-tax jurisdiction…

C. Elliffe, Bulletin for International

Taxation, 2020, p. 532-549
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• Intet dobbelt tilknytningskrav i dansk ret

• Ved fastlæggelse af ledelsens sæde:

• Som HR vægt på hvor direktionen befinder sig, da denne normalt må 

formodes at udgøre den daglige ledelse

• Er det reelt bestyrelsen som varetager den daglige ledelse, lægges vægt på 

hvor bestyrelsens beslutninger reelt træffes

• Har selskabet ingen daglig ledelse, lægges der vægt på, hvor vigtige 

beslutninger om selskabet tages

• Fra et dansk perspektiv: Begrebet ledelsens sæde i intern ret og 

DBO’erne fortolkes ens

• Ændringer i art. 4 OECD

• 2014: Tie-breaker baseret på POEM

• 2017: Gensidig aftale baseret på en vifte af kriterier

Konklusioner
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11 Pause torsdag eftermiddag 2
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Side 1

International Beskatning 2021

Pause:

17.00 – 17.15
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12 International skattesvig
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18. NOVEMBER 2021 PROFESSOR, DR. JUR.

JAN PEDERSEN

AARHUS UNIVERSITET

JURIDISK INSTITUT

INTERNATIONAL SKATTESVIG

KURSUS I INTERNATIONAL SKATTERET
18. NOVEMBER 2021 KL 17.15-18.00
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1. Hvad er international skattesvig ?

- Strafbar skatteunddragelse, der involverer udlandet

- Ingen særlige regler dvs. at de ”almindelige regler” for pådragelse  af strafansvar for skattesvig og for 

retsforfølgning, sanktionering m.v. finder anvendelse

2. Strafbarhedsbetingelserne:

a. Objektivt: Gerninger, der realiser et strafbart gerningsindhold  dvs. SKL §§ 82 - 83

SKL § 82 Aktiv skattesvig  især kravet om urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger

SKL § 83, stk. 1 og 3, jfr. Stk. 4 og 5: Passiv skattesvig, især kravet om strafbare indkomstfortielser

Den strafferetlige beskyttelsesinteresse: hensynet til at skatteansættelsen foretages på korrekt 

og fuldstændigt grundlag

b Subjektivt. Kravet om strafbar tilregnelse af forsæt eller grov uagtsomhed

NB! I princippet afgørende for om en udeholdelse og dermed unddragelse er strafbar eller ikke

Overordnet
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Overblik over praksis
1. Vanskeligt at skabe sig overblik, idet ”ujævn” tiltalepraksis – også over tid

Subjektiv observation : 

- Adskillige graverende skatteunddragelser strafforfølges – tilsyneladende – ikke

- Adskillige straffesager synes ikke mere graverende end tilsvarende ikke-strafforfulgte sager

2.  Ingen autoritative retskilde , cirkulærer etc. om kvalificeringen af skatteunddragelser

som strafbare skatteunddragelser bortset fra helt overordnet beskrivelse i Jur. Vejl.

Altså ingen retningslinjer for afgrænsningen mellem skattesager og skattestraffesager

Dog ikke overraskende, idet kvalificeringen er  individuel og  afhænger af subjektiv 

vurdering

3. Alene afgørelser beskriver retsområdet og underliggende afgrænsning

Administrative bøder: Offentliggøres ikke 

Domme: Ujævn publicering i SKM Mange – også væsentlige – domme offentliggøres ikke
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Aktiv skattesvig: Urigtig fraflytningsmeddelelse opfylder objektive gerningskrav 

og  strafbarheden afhænger derfor af forsæt eller grov uagtsomhed

- Klare tilfælde af ej ophørt skattepligt: Adskillige domme, 

senest SKM 2015.773 V, herunder urigtige oplysninger ved bindende svar

- Tilfælde hvor tvivl om skattepligten er ophørt: Meget stort antal civile 

skattesager

- Men OGSÅ  adskillige straffesager  med tvivl om skattepligten er ophørt

Systematik

1. International skattesvig ved unddragelse af subjektiv skattepligt

a. Fysiske personer

Fraflytning: SKL § 82 evt. Strf.l § 289, hvis unddragelse> 500.000 kr.
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Praksis i fraflytter sager (1)
UfR 1987.888 H

- Meldt flytning fra hjemkommune  til nabokommmune

- Få dage efter  meldt udrejse til Spanien
- 1975 -1983: Omflakkende liv i Sydeuropa på hoteller og lystyacht og sporadiske ophold 

i feriebolig i Spanien og senere i lejlighed i Flensborg
- Drev omfattende virksomhed i selskaber inden for restaurationsbranchen og ejede 

adskillige ejendomme i DK
- Hyppige ophold i DK med overnatning ved tidligre ægtefælle og børn og  i broders sommerhus
- Varetog erhvervsmæssige interesser ved ophold i DK men ej skattepligt pga. ophold
- 1976-1982: Selvangav betydelige begrænset skattepligtige indkomster  fra fast ejd. i DK
- 1985: Anklageskrift Strfl. § 289 idet urigtig fraflytningsmeddelelse i 1975 (!) og forsæt til unddragelse

Byret: Skattepligten ophørt og derfor ej urigtig fraflytningsmeddelelse: Frifindelse
ØL og HØ:  Skattepligten EJ ophørt OG forsæt til skatteunddragelse:

Straf: 1 ½ års fængsel- Bøde 5 mill. og efterbetaling  af unddragen skat 6 mill. kr. 
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Praksis i fraflytter sager (2)

Kbh. byrets dom af 19. maj 2010: Golf spiller sagen ( jfr. Jan Pedersen i SR.Skat 2013.147)

- Pr.1.1 2000:Professionel golfspiller melder fraflytning til Monaco, herefter international golfkarriere

Frem til 2002 adskillige ophold i DK hos tidligere samlever og forældre

2002 anskaffer sommerhus og genoptager samliv med samlever

2002-2006. Hyppige  ophold i sommerhus og i samlevers lejlighed. Selvangivelse som begrænse skpl.

Anklageskrift: 

1)  Principialt: Strf. § 289 jfr. SKL § 13, stk. 1 (nu § 82) for 2000- 2006 , urigtig fraflytningsmedd. idet skattepligt ej 

ophørt og  forsæt til unddragelse af 8.3 mill.

2) Subsidiært: a) Strf.l § 289 jfr. SKL § 15 ( nu § 83, stk. 3) for 2000-2002, idet forsætlig undladelse af 

selvangivelse  og b) Strfl. § 289 jfr. SKL § 13, stk. 1 for 2003-2006 idet forsætlig  urigtig selvangivelse 

3)  Mest subsidiært: SKL § 13, stk. 2 om grov uagtsomhed, idet urigtig selvangivelse som begrænset skattepligtig

Københavns byret:  Skattepligten bevaret i hele perioden men EJ forsæt men dog grov uagtsomhed

dvs. Frifindelse i 1) og 2) men domfældelse  for 3)

Dom: Takstmæssig bøde 8 mill. kr . ( !!)
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Tilflytning (1)

1. Strafbare område: SKL § 83, stk. 4 og 5, jfr. stk.3 ( tidl. SKL §15) evt Strf.l § 289
Den forsætlige eller groft uagtsomme undladelse af at give 
indkomstoplysninger hvis ej modtaget årsopgørelse eller  oplysningsskema

2. Anvendelse område
a. Indtræden af fuld skattepligt
b. Indtræden af begrænse skattepligt
c. Indtræden af fuld skattepligt men dog givet indkomstoplysninger som 

begrænset skattepligt
Dog også SKL § 82 om aktiv skattesvig
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Tilflytning (2)
2. Praksis: Forholdsvis få sager

NB ! Adskillige indeholder tvivl om underliggende skatteforhold

SKM 2012.735 Ø Fotomodeldommen ( jfr. Jan Pedersen: SR-Skat 2013.147)
- 1995: Fraflytning til USA med samlever- International fotomodelkarriere

- 2001: Samlever flyttet til DK først i leje- og derefter i ejerbolig ejet  af fotomodellen
- 2001-2004: Hyppige ophold i DK dog ej arbejde i DK men alene i udlandet.
- 2005: Melder flytning til DK og melder ”resident” i DK til US-skattemyndigheder og 

etablerer en række skattelyselskaber, hvor modelhonorarer m.v. indbetales
- 2005 og  2006: Modtager automatisk ”0-opgørelse”, som der ikke reageres imod

Byretten:  2001-2004: Strf.l § 289, jfr. SKL § 15; 2005 -2006: Strf.l § 289 jfr. SKL § 16, stk. 3
ØLD: Frifindelse efter fremlæggelse af Kinnock-sag

2001-2004: Skattepligt EJ indtrådt, idet ej bevis for arbejde i DK jfr. KSL § 7, stk.1 ( 
trods forudgående LSR afgørelse om skattepligt)

2005-2006:  EJ bevist, at tiltalte havde modtaget  automatisk årsopgørelse ( !)
NB! Væsentligt ændrede faktiske omstændigheder i forhold til Kinnock-sagen

nemlig modelhonorarer i skattelyselskaber, meldt resident i DK , ingen beskatning i 
udlandet
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Konklusion på strafansvar ved fra- og tilflytning

Ujævn praksis for kvalificering af sager om  urigtige fraflytningsmeddelelser og indtræden af 
skattepligt i henseende til  skattesag eller skattestraffesag.

NB ! Adskillige sager indeholder tvivl om underliggende skatteforhold

NB ! Alle sager er sager om forsæt og ingen sager om grov uagtsomhed , selvom klar hjemmel til 

strafansvar  ved grov uagtsomhed- dog ved tilflytning først ved ”nye bestemmelse i SKL §

83, stk. 3, jfr. stk. 5 dvs. fra 1. januar 2019.
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Unddragelse af subjektiv skattepligt – Juridiske personer(1)

1. Den skatteretlige kvalifikation
a. Fast teori: Foretages efter danske regler 

dvs.  Selskabsretlig og skatteretlig retsevne: Krav om  at formuemasse er 
udskilt  fra stifterne til retssubjekt med selvstændig retsevne og derefter 
kvalifikation  efter SEL § 1, stk. 1, nr. 1-6 og FBL

b. Kravet om EJ nullitet dvs. stiftelse er ren pro forma
NB! Ikke selvstændig betydning om selskabet kan anses for ”fiktivt” i henseende til  

ledelse, aktiviteter, manglende regnskabsføring, skatteforhold  m.v.

2. Off-shoreselskaber- Skattelyselskaber
a. Skatteretsevne bedømmes efter SEL § 2, stk.1 , nr 2: Andre kapitalselskaber

Skatteretsevne hvis: EJ personlig hæftelse og fordeling af overskud efter forholdsmæssig indskud
b.   Subjektiv skattepligt: 

- Fuld skattepligt: Hvis ledelsens sæde er hjemmehørende i DK, SEL § 1, stk. 6
NB! Reelle ledelse evt. i form af dispositionsfuldmagt dvs. EJ hensyn til proforma ledelse etc.

- EJ  fuld skattepligt: CFC-beskatning, hvis CFC-indkomst, SEL § 32 og LL § 16 H
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Unddragelse af subjektiv skattepligt – Juridiske personer(2)

3. Praksis

a. Selskabsskatteretligt

SKM 2020.523 Ø Belize selskab

- Stiftet af DK-statsborger medens denne var bosiddende i udlandet og indskudskapital

skete med beskattede midler

SKY: Transparent, idet selskabet var skattemæssig nullitet, da skattelyselskab, som var en 

”tom og indholdsløs skal; uden  erhvervsmæssig aktivitet; uden ansatte; uden andre aktiviteter end 

tre bankkonti, som alene SKY havde rådighed over; aldrig generalforsamling; ingen revisor;

intet regnskab og aldrig betalt skat”

ØLD: Selskabet lovligt stiftet i sit hjemland og registreret med begrænset hæftelse  og krav på  

forholdsmæssigt overskudsfordeling dvs SEL § 2, stk. 1 nr. 2 og aktionær skattepligtig af 

udlodninger

Forudsætningsvist: Selskabet EJ transparent
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Unddragelse af subjektiv skattepligt – Juridiske personer(3)
b) Selskabsskatteretligt

SKM 2017.416 Ø – ”Udenlandsk selskab”
- Midler fra skattefri salg af udenlandsk ejerbolig  investeret i værdipapirer i skattelyselskab
- Efter rådgivning fra ”sagkyndig” selvanmeldelse  for selskabets fulde indkomster-Ingen udlodninger
- SKAT anså selskabet som transparent.
- Anklageskrift: Strf.l § 289 grov skattesvig for  udeholdte personlige indkomster opgjort som selskabets 

samlede indkomster .
ØLD: Ingen stillingtagen til om selskabet var transparent men frifindelse idet ej forsæt men  

grov uagtsomhed og selvanmeldelse    

SKM 2021.129 V –Gibraltar selskab 
- Selskab med skattely kendetegn altså ingen aktiv drift ,fiktiv ledelse  og  begrænsede 

formkrav vedr.  regnskabsføring. Alene EURO- konto som SKY havde disponeret over iht. fuldmagt.  
- Skatteretlig kvalificering ??? Dog alene beskatning af overførte kapitalindkomster dvs Selskabet 

tilsyneladende anerkendt
- Anklageskrift: Strf.l § 289 ”for de overførte kapitalindkomster” 

- VLD: Dom efter anklageskriftet
Præmisser: ”(d)et udenlandske selskab, der ikke efter praksis kan anses for et selvstændigt 

skattesubjekt, var efter de foreliggende omstændigheder lovligt stiftet
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Unddragelse af subjektiv skattepligt – Juridiske personer(4)

c) Navnlig  om trusts

- Selskabsskatteretlig:  

-LL § 16 K og omfattende  praksis: Transparent, hvis  ej opfylder fondskravet om fuld og effektiv    

udskillelse uden – ethvert – ”tilbageløb” og uden – enhver- adgang  til råden for stifter

- Streng praksis uden hensyn til ej mulighed for disponering ved DK-underkendelse

- Betingelseslæren ???

- Selskabsskattestrafferetligt:

Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2013.509 Ø ( SKM ???) 

- To hovedaktionærer  stifter rederiselskab, der ejes hver hovedaktionærs nystiftede Jersey trust

- ”Respektabel” trustadministration

- Non- revocable trusts , dog med adgang til personlig uddeling, som også skete

- Anklageskrift: Strf.l § 289 for fulde trustindkomst, 45 mio DKK i hver trust selvom EJ tilegnet og EJ mulighed herfor

DOM: 3 ½ års fængsel; Tillægsbøde 19 mio kr. Konfiskation : 19 mio kr. 

EJ mulighed for fastsættelse af skattekrav i stedet konfiskation  (!!!!!)
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Unddragelse af subjektiv skattepligt – Juridiske personer( 4)

Konklusion :

Højst uklar praksis

- Kommer der flere sager som følge af Panama-papers ?

- Vel næppe endeligt afklaret, hvorledes skattelyselskaberne skal kvalificeres i 

henseende til subjektiv skattepligt

Dog  klar teori og klar selskabsretlig dom, SKM 2020.523 Ø 

- Kapitalejere kan alene beskattes af og straffes for modtagne udlodninger

- Selskaberne kan beskattes af  og straffes for oppebårne indkomster idet fuldt 

skattepligtige til DK hvis  ledelsens sæde er i DK

Helt uforståelig  og selvmodsigende strafferetlig praksis 
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International skattesvig unddragelse af objektiv skattepligt –

Fysiske personer

1. Udeholdelse af udenlandske indkomster

- ”Sædvanlig praksis”

2. Sorte konti, udenlandske depoter  m.v.

- Sporadisk praksis

SKM 2015.773 V Forhold 2. Afkast af schweizisk bankkonto

TfS 1994.573 V : Afkast af schweizisk bankkonto

NB ! Afkast opgjort  skønsmæssigt som normalrenteafkast

- Få offentliggjorte sager som følge af Projekt Kreditkort og Projekt Money 

transfer

I
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International skattesvig unddragelse af objektiv skattepligt –

juridiske personer

1. Udeholdelse af udenlandske indkomster

- ”Sædvanlig praksis”

2. Strukturændringer- Indkomstoverførsler til datterselskaber m.v.

- Ældre praksis

Postkasseselskabssagerne i 1980-erne

UfR 1984.535 , Patentbureausagen

Navnlig om afgrænsningen i forhold til tilsvarende civile sager ( f.eks. Aalborg Havnemølle):

Kvalificeret fiktive mellemfaktureringer uden – enhver- substans

- Nyere praksis : Ingen

I
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