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Kære læser

Årets første kvartal har budt på en række væsentlige nyheder. 

I EU-regi arbejdes stadig på højtryk, og der blev fremsat forslag til en 

ny skatteundgåelsespakke. Pakken indeholder bl.a. endnu en 

omgåelsesklausul samt forslag til fælles rentefradragsbegrænsnings-

og CFC-regler. Skatteundgåelsespakken kan ses som et forsøg på at 

rydde de største forhindringer for et fælles EU-retligt 

selskabsskattesystem af vejen. Det er dog endnu højest usikkert, om 

der kan opnås enighed om de nye regler, og hvilken betydning det i 

givet fald får for de eksisterende danske regler.

Der er godt nyt på vej for medarbejderaktier. Der er således fremsat 

forslag om en genindførelse af de tidligere regler om skattefrie 

medarbejderaktier. 

Også på retssikkerhedsområdet er der godt nyt på vej. 

Skatteministeren har nemlig bebudet, at der arbejdes på en 

genindførelse af reglerne for omkostningsgodtgørelse for selskaber 

og fonde, ligesom det er hensigten at indføre en decideret 

skatteombudsmandsfunktion. Initiativerne skal styrke retssikkerheden 

på skatteområdet, og hilses derfor velkomne.

Kvartalet har også budt på en række vigtige domme bl.a. en principiel 

vestre landsretsdom om lempelse efter nettoprincippet i LL § 33F. 

Dommen understøtter desværre den nuværende dobbeltbeskatning
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af brutto kildebeskattede indtægter og tegner samtidigt et lidt kedeligt billede af staternes/EU’s dobbelt-

skattemoral, når man på den ene side anstrenger sig med direktiver og erklæringer for at bekæmpe manglende 

beskatning, men på den anden side næsten stiltiende accepterer en unfair dobbeltbeskatning af virksomhederne.

Rigtig god læselyst.

Peter Rose Bjare
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Ny antiskatteundgåelsespakke fra EU

EU-Kommissionen udsendte den 28. januar 2016 

forslag om en antiskatteundgåelsespakke. Pakken 

indeholder fire separate dokumenter, nemlig 1) 

forslag til direktiv om regler til bekæmpelse af 

metoder til skatteundgåelse, 2) forslag til direktiv om 

automatisk udveksling af land for land-rapportering, 

3) anbefalinger til imødegåelse af misbrug af DBO’er 

og 4) meddelelse om en ekstern strategi til effektiv 

beskatning.  

Forslag til skatteundgåelsesdirektiv

Hvis de foreslåede regler vedtages, indebærer dette, 

at der i EU indføres ens minimumsregler inden for 

følgende områder:

1. Rentefradragsbegrænsning. Det foreslås at 

indføre en grænse for fradrag for 

låneomkostninger. Grænsen opgøres som det 

højeste af enten 30 % af det skattemæssige 

EBITDA og 1 mio. EUR. Der foreslås dog 

samtidig en undtagelse, således at 

medlemsstaterne kan tillade fradrag for 

yderligere renteudgifter, hvis forholdet mellem 

gæld og egenkapital ikke er mere end to 

procentpoint lavere end forholdet mellem gæld 

og egenkapital på koncernniveau.

2. EXIT-beskatning. Det foreslås at indføre EXIT-

beskatning i en række tilfælde, herunder ved 

overførsel af aktiver til et fast driftssted.

3. Switch over-klausul. Det foreslås, at selskaber 

hjemmehørende i EU skal medregne indtægter 

fra ikke-EU-lande, som selskabet modtager i 

form af overskudsfordeling, provenu fra salg af 

aktier eller som indkomst fra et fast driftssted. 

Det er et krav, at den effektive 

selskabsbeskatning i tredjelandet er lavere end 

40 % af selskabsskattesatsen i den medlemsstat, 

hvor EU-selskabet er hjemmehørende.

4. Generel skatteundgåelsesklausul (GAAR). Det 

foreslås at indføre en generel 

antiskatteundgåelsesklausul, således at 

transaktioner, som i det væsentlige er foretaget 

med henblik på at opnå en ikke-tilsigtet 

skattefordel, kan tilsidesættes.

5. CFC-beskatning. Det foreslås at indføre en 
CFC-regel, således at et EU-selskab under 
visse betingelser skal medregne indkomsten 
fra et datterselskab i et ikke-EU-land ved 
opgørelsen af den skattepligtige indkomst.   

6. Hybride enheder og hybride finansielle 
instrumenter. Det foreslås at indføre en intern 
EU-regel, der indebærer, at den 
skattemæssige kvalifikation af en enhed eller et 
finansielt instrument, der er foretaget af 
kildelandet, også skal anvendes af de andre 
EU-stater.

Øvrige dokumenter

Formålet med direktivforlaget om automatisk 
udveksling af land-for-land rapportering er som 
udgangspunkt at gennemføre OECD’s anbefalinger 
om land for land-rapportering. Formålet med 
anbefalingerne til imødegåelse af misbrug af 
DBO’er og meddelelsen om en ekstern strategi til 
effektiv beskatning er at sikre EU-staternes 
skattegrundlag og undgå misbrug. 

Næste skridt

Skattepakken har været sendt i høring, og vi 
afventer i øjeblikket eventuelle ændringer. Pakken 
kan potentielt få meget stor betydning for danske 
selskaber, selvom Danmark allerede har regler, der 
ligner de foreslåede. Direktiverne kræver imidlertid 
enstemmighed blandt EU-staterne, og det vides 
endnu ikke, om sådan enighed kan opnås. 
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2. anvendelse i forhold til tredjelande. Det foreslås 

derfor, at definitionen af datterselskabsaktier 

ændres således, at begrænsningen baseres på, 

om det land, hvor datterselskabet er 

hjemmehørende, beskatter datterselskabet og 

udveksler skatteoplysninger med Danmark. 

3. Nedsættelse af kildeskattesatsen for udbytte. 

Selskaber, der er hjemmehørende udenfor EU 

og ejer mindst 10 % af aktiekapitalen i et dansk 

selskab, kan blive beskattet med 27 % af 

udbyttet fra det danske selskab. Dette vil 

eksempelvis være tilfældet, hvis beskatningen 

ikke skal frafaldes eller nedsættes efter moder-

/datterselskabsdirektivet eller DBO’en med den 

pågældende stat som følge af, at det 

umiddelbart udbyttemodtagende selskab ikke 

anses for den retmæssige ejer af betalingen. Det 

umiddelbart udbyttemodtagende selskab, som 

anses for at være det selskab, der er 

skattepligtigt af udbyttebetalingen, vil kunne 

påberåbe sig bestemmelserne om 

etableringsfriheden i EU-retten. Det findes i 

sådanne tilfælde uhensigtsmæssigt at beskatte 

udbyttebetalingen med en sats, der er højere 

end selskabsskattesatsen på 22 %. På denne 

baggrund foreslås kildeskattesatsen for visse 

udenlandske selskaber nedsat fra 27 % til 22 %. 

Nyt lovforslag om ændring af forskellige skattelove, 

herunder selskabsskatteloven og 

aktieavancebeskatningsloven samt ophævelse af 

investeringsfondsloven

Skatteministeren fremsatte den 23. februar 2016 

lovforslag (L 123) med en række ændringer af 

forskellige skattelove samt ophævelse af 

investeringsfondsloven. Formålet med lovforslaget er at 

skabe klarhed om retstilstanden på en række områder 

inden for erhvervsbeskatningen.  

Lovforslagets enkelte elementer

Det foreslås at gennemføre følgende ændringer:

1. Genbeskatning af udenlandske underskud opstået 

før 2005 i faste driftssteder. Den særlige 

overgangsregel i § 15, stk. 9, i lov nr. 426 af 6. juni 

2005 om fuld genbeskatning af et fast driftssted i et 

EU- eller EØS-land ved salg til et koncernforbundet 

selskab eller ved flytning af ledelsens sæde til 

udlandet anses som følge af EU-Domstolens dom i 

sag C-48/13, Nordea Bank A/S, for at være i strid 

med etableringsfriheden. Det foreslås på denne 

baggrund, at overgangsreglen ikke finder 

anvendelse ved salg af det faste driftssted til et 

koncernforbundet selskab, eller hvis det danske 

selskab flytter ledelsens sæde til udlandet. 

2. Ændring af definitionen på datterselskabsaktier. 

Ved beskatning af danske selskabers afkast på 

datterselskabsaktier anvendes en tærskel på 

mindst 10 %-ejerskab af aktiekapitalen. Hvis et 

dansk selskab ejer mindst 10 % af aktiekapitalen i 

et dansk eller udenlandsk selskab, hvor 

udbyttebeskatningen skal frafaldes eller nedsættes 

efter moder-/datterselskabsdirektivet eller en DBO 

med Danmark, vil afkastet (avancer, tab og udbytte) 

ikke blive medregnet ved opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst. Hvis udbyttebeskatningen 

derimod ikke skal frafaldes eller nedsættes efter 

direktivet eller en DBO, f.eks. fordi datterselskabet 

er hjemmehørende i et land uden for EU, som ikke 

har en DBO med Danmark, vil afkastet være 

skattepligtigt, med mindre der er tale om et 

kontrolleret datterselskab. Denne retstilstand gør, at 

der kan blive tale om forskelsbehandling af 

sammenlignelige situationer, idet EU-traktatens 

regler om kapitalens frie bevægelighed også finder
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9. Ændring af indberetningsreglerne for 

administratorer af værdipapirfonde. Skatterådet 

har ved afgørelsen, der er offentliggjort som 

SKM 2016,6 SR, ændret praksis for 

kvalifikationen af værdipapirfonde. Som følge 

af praksisændringen er det ikke længere 

relevant for SKAT at modtage oplysninger om 

de investorers andel af aktiverne i 

værdipapirfonde og af afkastet heraf. 

Indberetningsreglerne herom i 

skattekontrollovens § 10 E foreslås derfor 

ophævet. Hvis lovforslaget vedtaget i dets 

nuværende form, vil andele i værdipapirfonde i 

stedet blive omfattet af de samme 

indberetningsregler, som gælder for 

investeringsbeviser.

Ikrafttrædelse

Lovens ikrafttrædelsestidspunkt er sat til den 1. juli 

2016.

De enkelte elementer i lovforslaget har forskellige 

virkningstidspunkter, ligesom der gælder en række 

forskellige overgangsregler.

Nyt lovforslag om ændring af forskellige 

skattelove, herunder selskabsskatteloven og 

aktieavancebeskatningsloven samt ophævelse af 

investeringsfondsloven (fortsat)

4. Omgåelse af udbyttebeskatning ved tilbagesalg 

til et udstedende investeringsinstitut. Med denne 

del af lovforslaget er det hensigten at lukke et 

skattehul, der gør det muligt for udenlandske 

investorer i investeringsinstitutter, herunder 

investeringsselskaber omfattet af 

aktieavancebeskatningslovens § 19, at undgå 

dansk udbyttebeskatning ved at afstå deres 

andele til det udstedende investeringsinstitut i 

stedet for at modtage udbytte. Det foreslås 

således, at salg af aktier m.v. eller 

investeringsbeviser til det udstedende 

investeringsinstitut skal behandles som en 

udbytteudlodning, medmindre 

investeringsinstituttet udbyder deres andele til 

offentligheden og er undergivet et krav om 

risikospredning og tilbagekøbspligt. 

5. Omgåelse af udbyttebeskatning ved ombytning til 

investeringsbeviser uden ret til udbytte. Det 

foreslås at ændre definitionen af 

investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, 

således at investeringsinstitutter, der udsteder 

beviser uden ret til udbytte, som udgangspunkt 

ikke længere kan være omfattet af reglerne for 

investeringsinstitutter med minimumsbeskatning. 

Ændringen har til formål at imødegå 

udenlandske investorers mulighed for at undgå 

dansk udbyttebeskatning fra de 

minimumsbeskattede investeringsinstitutter ved 

at købe og sælge investeringsbeviser med og 

uden udbytteret. 

6. Foreninger, havne og vandforsyningsselskaber 

m.v. Det foreslås, at disse selskaber får mulighed 

for at få skattepligtig indtægt ved salg af el, uden 

at de dermed anses for at drive elvirksomhed.

7. Investeringsfondsloven. Det foreslås at ophæve 

loven, da investeringsfondsordningen er udfaset.

8. Virksomhedsskatteloven. Der foreslås visse 

justeringer af virksomhedsskatteloven, herunder 

en præcisering af reglerne for sikkerhedsstillelse.    
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2. Det foreslås at forlænge den nugældende frist 
på 14 dage, da denne anses for værende for 
restriktiv.

3. Indførelse af bagatelgrænse for ophørte 
virksomheder, der har en gæld på 
skattekontoen. Det foreslås, at renteberegning 
stoppes, hvis virksomheden er ophørt, og 
saldoen på skattekontoren er på 200 kr. eller 
derunder. Samtidig foreslås det, at der ikke 
sendes et rykkerbrev til ophørte virksomheder, 
hvor debetsaldoen er på 200 kr. eller derunder.

4. Forhøjelse af bagatelgrænse for ophørte 
virksomheder, der har en gæld på 
skattekontoen. Det foreslås, at virksomhederne 
ikke skal have meget små beløb udbetalt ved 
overskridelse af maksimumbeløbsgrænsen, og 
at den generelle mindstegrænse for 
udbetalinger af indeståender på skattekontoen 
på 100 kr. forhøjes til 200 kr. 

5. Indførelse af bagatelgrænse for ophørte 
virksomheder, der har et tilgodehavende på 
skattekontoen. Det foreslås, at en kreditsaldo 
på 200 kr. eller derunder tilhørende en ophørt 
virksomhed bortfalder 3 år efter registreringens 
ophør. 

6. Overskydende skat på 200 kr. eller derunder, 
som ikke kan udbetales over 
Nemkontosystemet, bortfalder.

7. Indførelse af bagatelgrænse for udbetaling fra 
restanceinddrivelsesmyndigheden. Det 
foreslås, at for meget indbetalte eller inddrevne 
beløb på 200 kr. eller derunder bortfalder, når 
udbetaling via Nemkontosystemet ikke har 
kunnet finde sted inden for 3 måneder.

8. Præcisering vedrørende betalingsfrist i 
opkrævningsloven. Der foreslås en ændring af 
opkrævningsloven, således at kommuner og 
regioner ikke længere anses for store 
arbejdsgivere. Samtidig ophæves den 
fremrykkede afregning.

Ikrafttrædelse

Loven træder i kraft den 1. juli 2016. Ændringerne 
af ligningsloven træder dog i kraft dagen efter 
bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og 
med indkomståret 2015.

Nyt lovforslag om ændring af lov om inddrivelse 

af gæld til det offentlige og en række forskellige 

skattelove, herunder selskabsskatteloven

Skatteministeren fremsatte den 24. februar 2016 

lovforslag (L 124) med en række ændringer til 

forskellige skattelove. Formålet med lovforslaget er at 

bringe skatteadministrationen mere på linje med 

skatteydernes opfattelse af, hvad der er fornuftig og 

omkostningsbevidst administration.  

Lovforslagets enkelte elementer

Det foreslås at gennemføre følgende ændringer:

1. Udvidelse af adgangen til at betale acontoskat 

ved etablering af koncernforbindelse. Det 

foreslås, at selskaber, som indtræder i en ny 

koncernforbindelse, får mulighed for at angive og 

indbetale frivillig acontoskat senest den 1. 

februar i året efter indkomståret efter de 

almindelige regler til dækning af indkomstskatten 

vedrørende perioder før etableringen af den nye 

koncernforbindelse. Dermed sidestilles 

selskaber, der overtages og indgår i en ny 

koncernforbindelse i løbet af indkomståret, med 

andre selskaber i forhold til fristen for at indbetale 

acontoskat. Tilsvarende foreslås det, at fristen for 

at anmode om omkontering af acontoskat, der er 

betalt inden koncernetableringen til dækning af 

indkomsten for tidligere indkomstperioder, 

forlænges til den 1. februar i året efter 

indkomståret eller senest 3 måneder efter 

etableringen af den nye koncernforbindelse. 

2. Forlængelse af fristen for indberetning af kontant 

betaling. Selvstændigt erhvervsdrivende, 

selskaber m.v. og fonde er omfattet af en 

særregel i ligningsloven. Efter denne regel er 

fradrag for udgifter til køb af varer og ydelser 

betinget af, at betaling sker via et pengeinstitut 

m.v., som sikrer identifikation af 

betalingsmodtager og betaler. Dette gælder dog 

ikke, hvis den samlede betaling udgør mindre 

end 10.000 kr. inkl. moms. Er der ikke betalt via 

pengeinstitut m.v., kan virksomheden stadig få 

fradrag, såfremt købet indberettes via TastSelv. 

Indberetning skal i givet fald ske senest 14 dage 

efter betalingen, dog senest 1 måned efter 

fakturaens modtagelse. 
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Boet støttede kæren på, at der efter boets 

opfattelse bestod et retskrav på at få godkendt en 

værdiansættelse inden for +/- 15 % af den seneste 

offentlige ejendomsvurdering. Boet gjorde i den 

forbindelse også gældende, at retskravet fulgte af 

en fast administrativ praksis.

Landsretten stadfæstede imidlertid kendelsen. I 

begrundelsen anførte landsretten blandt andet, at 

der ikke er grundlag for at fastslå, at 

værdiansættelsescirkulærets bestemmelser i sig 

selv gav boet et retskrav på at få godkendt sin 

værdiansættelse af de to ejendomme. Landsretten 

fandt det heller ikke godtgjort, at der var en fast 

administrativ praksis om, at en sådan 

værdiansættelse skulle accepteres af SKAT.

Spørgsmålet blev herefter indbragt for Højesteret, 

der fastslog, at værdiansættelsescirkulærets punkt 

6, afsnit 2, i sammenhæng med punkt 48 i cir-

kulæret og på baggrund af to afgørelser fra 

Skattedepartementet i 1984, tidligere besvarelser 

fra skatteministeren om 15 %’s-reglen samt 

forarbejderne til boafgiftsloven, førte til, at 

skattemyndighederne skal acceptere en 

værdiansættelse foretaget efter 15 %’s-reglen, 

medmindre der foreligger særlige omstændigheder. 

Af de grunde, som skifteretten havde anført, fandt 

Højesteret dog, at der i sagen var tale om sådanne 

særlige omstændigheder, at skattemyndighedernes 

anmodning skulle imødekommes.

Ny Højesteretskendelse om den nærmere 

forståelse af værdiansættelsescirkulærets 

såkaldte 15 %-regel

Højesteret afsagde den 8. marts 2016 kendelse i en 

sag om, hvorvidt 15 %-reglen i cirkulære nr. 185 af 

17. november 1982 om værdiansættelse af aktiver og 

passiver i dødsboer er bindende for SKAT.

I sagen havde et dødsbo udlagt to faste ejendomme, 

en erhvervsejendom og en boligejendom, til den ene 

af to arvinger. Ejendommene var udlagt til værdier, 

der ikke afveg mere end 15 % fra den offentlige 

ejendomsvurdering, jf. den såkaldte 15 %-regel i 

værdiansættelsescirkulæret. Den arving, der havde 

fået ejendommene udlagt, havde desuden givet et 

arveafkald for 2,1 mio. kr. 

Efter boafgiftslovens § 12, stk. 1, skal aktiver og 

passiver i dødsboer ansættes til deres handelsværdi. 

Hvis boets værdiansættelse ikke er baseret på en 

sagkyndig vurdering, og SKAT samtidig finder, at 

værdiansættelsen ikke svarer til handelsværdien, kan 

SKAT efter boafgiftslovens § 12, stk. 2, selv foretage 

en vurdering eller – efter dødsboskiftelovens § 93 –

bede skifteretten om at udmelde en sagkyndig til at 

foretage vurderingen.

SKAT stillede spørgsmålstegn ved, om 

værdiansættelsen af ejendommene svarede til 

handelsværdien, og SKAT anmodede derfor 

skifteretten om at udmelde en sagkyndig til at 

foretage vurdering af ejendommens handelsværdi. 

Skifteretten imødekom anmodningen og bemærkede 

blandt andet, at hvor begge ejendomme efter 

overtagelsen i boperioden i forbindelse med 

optagelse af realkreditlån var blevet "vurderet" til 

mindsteværdier, der var større end de respektive 

overtagelsesværdier sammenholdt med, at arvingen, 

der havde udtaget ejendommene, havde givet 

arveafkald på 2.1 mio. kr. til fordel for boet, hvorved 

værdien af ejendommene i boopgørelsen var mindre 

end den værdi, som arvingerne anvendte ved 

bodelingen, så kunne boet ikke støtte ret på 

værdiansættelsescirkulærets bestemmelse om, at 

ejendommene i boopgørelsen kan ansættes til +/- 15 

% af den seneste ejendomsvurdering.

Boet kærede herefter skifterettens kendelse til 

landsretten.
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Fravalget havde efter SKATs opfattelse desuden 

den konsekvens, at betingelserne i lov om skattefri 

virksomhedsomdannelse sammenholdt med 

tonnageskatteloven ikke var opfyldt, og at A derfor 

personligt skulle beskattes af fortjenesten ved 

afståelse af sin virksomhed til selskabet. Der var 

ifølge det oplyste tale om en betydelig fortjeneste. 

Ved afgørelse af 26. oktober 2011 nægtede SKAT 

at genoptage selvangivelsen, og denne afgørelse 

blev indbragt for Landsskatteretten. I marts 2012 

anmodede selskabet herefter om omvalg af 

selvangivelsen for 2009, men dette blev ligeledes 

afslået af SKAT ved afgørelse af den 27. juni 2012. 

Denne afgørelse blev også indbragt for 

Landsskatteretten.

I september 2013 stadfæstede Landsskatteretten 

begge SKATs afgørelser. 

Sagen blev herefter indbragt for landsretten, der 

ligeledes gav SKAT medhold. 

Sagen endte til syvende og sidst i Højesteret, der 

ændrede landsrettens dom og således gav 

selskabet medhold. Højesteret lagde til grund, at 

det utvivlsomt havde været selskabets hensigt, at 

der skulle ske beskatning efter tonnageskattelovens 

regler, og at det udelukkende var en fejl fra revisors 

side, at den skattepligtige indkomst i selvangivelsen 

for 2009 blev opgjort efter selskabsskattelovens 

regler. Da SKATs ansættelse af selskabets 

indkomst for 2009 dermed hvilede på forkerte 

oplysninger, havde selskabet efter 

skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, krav på at få 

ansættelsen genoptaget med henblik på 

berigtigelse af fejlen. 

Ny Højesteretsdom om mulighed for 

genoptagelse eller selvangivelsesomvalg

Højesteret afsagde den 17. februar 2016 dom i en 

sag om, hvorvidt et anpartsselskab havde krav på, at 

skatteansættelsen for indkomståret 2009 kunne 

genoptages, eller om der i stedet kunne foretages 

selvangivelsesomvalg for året.

I denne sag stiftede A den 26. maj 2009 – med 

virkning fra den 1. januar 2009 – selskabet A Invest 

ApS. Stiftelsen skete ved en skattefri 

virksomhedsomdannelse, hvorved A som betaling for 

anparterne i selskabet indskød aktiver i form af 

skibsanparter og dertil knyttet likviditet til en samlet 

værdi af 12 mio. kr.

Den 17. juni 2009 sendte A’s revisor 

selskabsdokumenterne til SKAT med oplysning om, 

at A havde omdannet sine skibsandele efter lov om 

skattefri virksomhedsomdannelse. 

Samme dag fremsendte revisor personlig 

selvangivelse for A for 2008 til SKAT. Af et bilag til 

selvangivelsen fremgik, at der blev indtægtsført 

1.150.880 kr. som overskydende afskrivninger, jf. 

tonnageskattelovens § 5, stk. 1 og stk. 2. Ifølge disse 

bestemmelser er det ved omdannelse af rederier 

efter reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse 

en forudsætning for at kunne vælge 

tonnagebeskatning, at overskydende afskrivninger 

medregnes i den skattepligtige indkomst for den 

pågældende person for indkomståret forud for det 

indkomstår, hvor virksomhedsomdannelsen får 

virkning, hvis afskrivninger er sket i videre omfang 

end fastsat i bestemmelserne. 

I den selvangivelse for 2009 for A Invest, som revisor 

fremsendte den 24. juni 2010, blev selskabets 

skattepligtige indkomst imidlertid ikke opgjort efter 

tonnageskattelovens regler, men efter 

selskabsskattelovens almindelige regler. Den 20. juli 

2011 fremsendte revisor en ny selvangivelse og 

anmodede i den forbindelse SKAT om genoptagelse 

af selvangivelsen for 2009 under henvisning til, at A 

Invest ved selskabsomdannelsen havde besluttet, at 

selskabet skulle beskattes efter tonnageskatteloven. 

Efter SKATs opfattelse var konsekvensen af forløbet, 

at A Invest ved indgivelsen af selvangivelsen for 

2009 med bindende virkning i en periode på 10 år 

havde fravalgt tonnagebeskatning, jf. 

tonnageskattelovens § 2, stk. 1.
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Dom i landsretssag mellem Skatteministeriet og 

Vestas Wind Systems A/S omkring 

nettoprincippet i LL § 33F

Vestre Landsret har afsagt en ny afgørende dom til 

fortolkning af nettoprincippet i LL § 33F.

Domme

8

I sagen havde Vestas Wind Systems A/S såvel 

managementfee indtægter, royaltyindtægter samt 

andre indtægter. Vestas havde betalt skat i 

udlandet af royaltyindtægter fra flere lande samt 

renteindtægter fra flere lande og anmodede om 

lempelse herfor. 

Vestas udførte serviceydelser (finansiel, juridisk, 

markedsføring, IT service mv.) for en række 

datterselskaber. Udgifterne blev efter aftale med 

datterselskaberne fordelt i forhold til konkrete 

fordelingsnøgler og viderefaktureret til 

datterselskaberne til kost+5%. Ud af en samlet 

omkostningspulje på ca. 1,7 mia. kr. 

viderefakturerede Vestas ca. 1.072 mio.kr. + 5% i 

avancetillæg til datterselskaberne, i alt 1.125 

mio.kr. Ca. 408 mio.kr. blev anset for  

"aktionæromkostninger", der ikke blev 

viderefaktureret til datterselskaberne.

Vestas havde ved opgørelsen af den 

lempelsesberettigede nettoindkomst behandlet de 

samlede administrationsomkostninger på 1,7 

mia.kr. således:

De viderefakturerede administrationsudgifterne på 

1.072 tkr. blev anses som en direkte udgift, jf. LL §

33F, stk. 1, der skulle henføres til den ikke 

lempelsesberettigede indkomst fra management 

fee (de 1.125 mio.kr.)

Aktionæromkostninger på ca. 408 mio.kr. blev 

ligeledes anset som en direkte udgift, der skulle 

henføres til den ikke lempelsesberettigede 

indkomst (dansk indkomst)

De resterende administrationsomkostninger blev 

fordelt efter forholdet mellem den danske og den 

udenlandske bruttoindkomst.

Uanset, at de viderefakturerede 

administrationsomkostninger på 1.072 mio. kr. 

utvivlsomt knytter sig til managementfee

indkomsten på 1.125 mio.kr. anså landsretten de 

viderefakturerede omkostninger for at være en 

indirekte omkostning, der skulle fordeles i henhold 

til LL § 33F, stk. 2. 

Landsretten konkluderede, at "skatteyder ikke havde 

foretaget en konkret vurdering af, om de enkelte udgifter 

kunne anses for at vedrøre den danske eller den 

udenlandske indkomst."

For så vidt angik aktionæromkostningerne konkluderede 

landsretten at "disse omkostninger ikke kan anses alene at 

vedrøre andre indkomster end de udenlandske indtægter.” 

Som konsekvens heraf blev nettoindkomsten for såvel 

royaltyindkomsten som renteindkomsten fra udlandet 

belastet med en forholdsmæssig andel af de 

viderefakturerede administrationsomkostninger henholdsvis 

aktionæromkostninger, uanset at disse omkostninger ikke 

vedrørte de modtagne royalty- og renteindtægter. 

Det er bemærkelsesværdigt, at Vestas fik medhold i 

landsskatteretten på, at såvel de viderefakturerede udgifter 

som aktionæromkostningerne ikke kunne anses for at 

vedrøre den udenlandske royaltyindkomst. Disse udgifter 

blev derfor henført til den ikke-lempelsesberettigede 

indkomst. Landsskatteretten mente ikke, at det var et krav, 

at det enkelte udgiftsbilag skulle kunne henføres direkte 

enten til den lempelsesberettigede hhv. den ikke-

lempelsesberettigede indkomst. Det blev desuden tiltrådt af 

SKAT jura under sagens behandling ved landsskatteretten, 

at LL § 33F, stk. 1, ikke opstiller et krav om at der skal 

foreligge fakturaer.

Dommen må forventes at medføre et behov for en mere 

detaljeret vurdering af omkostninger ved brug af 

nettoprincippet i forbindelse med beregning af lempelse for 

betalte udenlandske skatter.

Vi er ikke bekendte med, om sagen vil blive indbragt for 

Højesteret.
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Det fremgik endvidere, at det 

udbytte/likvidationsprovenu, som ville blive udbetalt 

fra A Holding ApS til moderselskabet på Cypern, 

ville blive indskudt i det cypriotiske selskabs 

datterselskab, H Holding Limited – enten som 

egenkapital eller som lån. H Holding Limited havde 

ikke taget endeligt stilling til, hvordan midlerne ville 

blive placeret, bortset fra at midlerne fuldt ud skulle 

bruges til at reinvestere i nuværende 

datterselskaber og eventuelle nye projekter.

Skatterådet afviste at besvare spørgsmål 1 med 

henvisning til 1) de tidligere års udbyttemønstre i 

Cypern-selskabet, 2) de ansattes funktioner og 

lønninger i Cypern-selskabet, og 3) at man efter 

SKATs opfattelse ikke kan “øremærke” penge til 

bestemte formål. Efter SKATs vurdering kunne 

spørgsmålet herefter ikke besvares med fornøden 

sikkerhed, jf. skatteforvaltningslovens § 24, stk. 2. 

Skatterådet afviste desuden at besvare spørgsmål 

2, da det efter SKATs opfattelse ikke var muligt at 

vurdere, om den anden betingelse i ligningslovens 

§ 16 A, stk. 3, nr. 1, var opfyldt. 

Nyt bindende svar vedrørende beskatning af 

likvidationsprovenu

Skatterådet har i bindende svar af 26. januar 2016 

(SKM 2016.72 SR) afvist at svare på, hvorvidt et 

cypriotisk selskab var begrænset skattepligtigt til 

Danmark af udbytte eller likvidationsprovenu fra dets 

danske datterselskab.

I denne sag havde et dansk selskab, A Holding ApS, 

i ca. 15 år fungeret som holdingselskab for et 100 %-

ejet østrigsk datterselskab, som indtil for nylig havde 

haft kapitalandele i to schweiziske selskaber samt et 

tysk selskab. A Holding ApS var kontrolleret af et 

cypriotisk moderselskab, der igen var kontrolleret af 

et selskab på Bahamas. Selskabet på Bahamas var 

kontrolleret af tre trusts på Cayman Islands, og de tre 

trusts var hver især kontrolleret af en fysisk person, 

som var bosat i henholdsvis Rusland, Schweiz og 

Storbritannien. 

Ifølge de foreliggende oplysninger var såvel det 

danske som det østrigske selskab blevet overflødigt 

som følge af de foretagne frasalg, og koncernens 

ledelse ønskede derfor at likvidere begge selskaber. 

På denne baggrund bad det danske selskab 

Skatterådet om bindende svar på følgende 

spørgsmål:

1. Kan det bekræftes, at A Holding ApS' 

moderselskab, som er hjemmehørende på 

Cypern, ikke er begrænset skattepligtigt efter 

selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, af 

udbytter fra A Holding ApS?

2. Kan det bekræftes, at A Holding ApS‘ 

moderselskab ikke er begrænset skattepligtigt 

efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, af 

likvidationsprovenu fra A Holding ApS, som 

udloddes samme år, som selskabet ophører, idet 

likvidationsprovenuet ikke er omfattet af 

ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 1?

Det fremgik af sagen, at midlerne i det østrigske 

selskab ville blive udloddet til A Holding ApS som 

udbytte eller som likvidationsprovenu.
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Selskabet bad på denne baggrund Skatterådet 

bekræfte, dels at renterne på de udstedte 

Subordinated Capital Securities skulle anses for 

fradragsberettigede renteudgifter, og dels at 

rentebetalingerne til obligationsindehaverne ikke 

skulle pålægges rentekildeskat efter reglerne i  

selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra d. 

SKAT bekræftede selskabets opfattelse og 

bemærkede blandt andet, at der efter en samlet 

konkret vurdering var tale om gæld – også selvom 

gældens forfaldstidspunkt var fikseret til 1000 år. 

SKAT lagde i den forbindelse vægt på vilkårene for 

obligationsudstedelsen, herunder fastsættelse af 

forrentning m.v., som indebar et incitament til 

indfrielse på forud fastsatte tidligere tidspunkter 

inden for en overskuelig årrække samt de 

konsekvenser m.v., som det ville have for 

selskabet, såfremt det ikke indfrier lånene. I 

forlængelse heraf fandt SKAT ligeledes, at der på 

baggrund af de faktiske oplysninger var tale om 

renter, som var omfattet af det skattemæssige 

rentebegreb. 

SKAT lagde endelig til grund, at 

obligationsindehaverne ville være uafhængige af 

selskabet, hvorfor rentebetalingerne ikke skulle 

pålægges kildeskat. 

Nyt bindende svar vedrørende den skattemæssige 

kvalifikation af hybride obligationer

Skatterådet har i bindende svar af 22. februar 2016 

(SKM 2016.97 SR) bekræftet, dels at renterne på 

såkaldte subordinated capital securities kunne anses for 

fradragsberettigede renteudgifter, og dels at 

investorerne ikke var begrænset skattepligtige af de 

modtagne renter.

Et dansk selskab havde behov for at styrke 

kapitalgrundlaget som følge af aktuelt betydelige 

investeringer. Selskabet ønskede i den forbindelse at 

gennemføre dette ved udstedelse af hybride 

obligationer i form af såkaldte subordinated capital 

securities.

De udstedte obligationer ville have en formel løbetid på 

1000 år, men obligationernes vilkår var struktureret på 

en sådan måde, at der for selskabet ville være et 

betydeligt incitament til at indfri på de forud fastsatte 

Call Dates, som ville være væsentligt kortere 5-årige 

horisonter. Det fremgår endvidere af sagens 

oplysninger, at der – uagtet lånets formelle løbetid på 

1000 år – også for obligationsindehaverne ville være en 

berettiget og betydelig forventning om indfrielse på 

forud fastsatte tidspunkter inden for en overskuelig 

årrække. Det fremgår endeligt, at markedet ville 

værdiansætte obligationen ud fra en forventning om 

indfrielse i 2019.

Om den påtænkte obligationsudstedelse var blandt 

andet oplyst:

• Obligationsgælden ville være ansvarlig lånekapital 

efterstillet de almindelige kreditorer og foranstillet 

aktiekapitalen.

• Regnskabsmæssigt ville den ansvarlige gæld 

primært blive indregnet indregnes som egenkapital 

efter IFRS.

• Rentebetalingen kunne suspenderes af selskabet. 

Suspenderede renter ville blive akkumuleret og 

forrentet selvstændigt, og suspenderede renter ville 

som udgangspunkt kun bortfalde ved udløb.

• Kreditvurderingsbureauer (Moodys og Fitch) 

forventes at kreditvurdere obligationerne med 50 % 

equity credit, som forventes reduceret til O af Fitch 

efter First Call.

• Obligationerne ønskedes denomineret i EUR eller 

USD i stykstørrelser a 100.000 EUR eller 200.000 

USD.
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Mulighed for genoptagelse

Hvis det endelige styresignal får den nuværende 
udformning, kan der ske genoptagelse af en 
fejlagtig vurdering, såfremt denne skyldes en 
fejlagtig eller manglende registrering af 
ejendommens grundareal, bygningsareal, 
planforhold eller lignende faktiske forhold i SKATs 
egne registreringer/interne systemer.

Genoptagelse af allerede afgjorte sager kan ske, 
såfremt en tidligere anmodning om genoptagelse er 
nægtet, med den begrundelse at den pågældende 
fejl alene er opstået i SKATs egne 
registreringer/interne systemer. 

Ifølge det foreliggende udkast vil SKAT genoptage 
sager af egen drift, i det omfang det er muligt at 
identificere sagerne. 

Skatteydere, der har sager, som de mener er 
omfattet af styresignalet, kan dog også selv 
anmode SKAT om genoptagelse. I så fald skal 
anmodning om genoptagelse indgives til SKAT 
senest 6 måneder efter offentliggørelsen af dette 
styresignal på SKATs hjemmeside. Det er en 
betingelse for genoptagelse, at den tidligere 
anmodning er modtaget hos SKAT den 1. januar 
2013 eller senere.

Anmodninger om genoptagelse, der modtages hos 
SKAT efter 6-månedersfristens udløb, vil blive 
behandlet som en ny anmodning om genoptagelse.

Nyt udkast til styresignal vedrørende muligheden 

for genoptagelse af ejendomsvurderinger

SKAT har den 16. marts 2016 udsendt udkast til 

styresignal vedrørende betingelserne for 

genoptagelse af ejendomsvurderinger efter 

skatteforvaltningslovens § 33. 

Baggrund

Ved lov nr. 925 af 18. september 2012 blev 

skatteforvaltningslovens § 33 omskrevet, og 

betingelserne for genoptagelse af 

ejendomsvurderinger blev ved denne omskrivning 

ændret væsentligt. 

Efter omskrivningen er genoptagelse blandt andet 

betinget af, at:

• Den pågældende vurdering er foretaget på et 

fejlagtigt grundlag som følge af fejlagtig eller 

manglende registrering af ejendommens 

grundareal, bygningsareal, planforhold eller 

lignende faktiske forhold. 

• Denne betingelse har virkning for anmodninger 

om genoptagelse, som SKAT har modtaget fra 

og med den 1. januar 2013.

SKAT har hidtil fortolket ovennævnte betingelse 

sådan, at genoptagelse har været mulig, hvis den 

fejlagtige eller manglende registrering af 

ejendommens grundareal m.v., der er årsag til den 

fejlagtige vurdering, er opstået i 

registreringer/systemer uden for SKAT, f.eks. BBR. 

Genoptagelse har efter SKATs opfattelse derimod 

ikke været mulig, hvis fejlen alene er opstået i 

forbindelse med SKATs egne registreringer/interne 

systemer.

SKAT har nu foretaget en nærmere vurdering af 

bestemmelsen og baggrunden for indførelsen heraf. 

På baggrund af denne vurdering er det nu SKATs 

vurdering, at muligheden for genoptagelse efter 

skatteforvaltningslovens § 33, stk. 1 og 2, også 

omfatter vurderinger foretaget på et fejlagtigt 

grundlag som følge af fejlagtig eller manglende 

registrering, hvis denne fejl er opstået i SKATs egne 

registreringer/interne systemer.
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I forbindelse med at værdipapirfonden skifter status 

fra transparent til et investeringsselskab omfattet af 

ABL § 19, skal investors andele i værdipapirfonden 

anses for afstået til handelsværdien på tidspunktet 

for virkningen af praksisændringen.

Der skal således ske en opgørelse af gevinst og tab 

på investors andel af de underliggende aktiver, og 

der skal ansættes nye indgangsværdier på investors 

investeringsbeviser. Vælger værdipapirfonden 

beskatning efter reglerne for minimumsbeskattede 

investeringsinstitutter, jf. ligningslovens § 16 C og 

selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5c, anses 

overgangen ikke for en afståelse. 

Det videre forløb

Styresignalet vil blive indarbejdet i Den juridiske 

vejledning 2016-2, som offentliggøres i juli 2016.

Praksisændringen vedrørende værdipapirfonde, der 

anses for selvstændige skattesubjekter, finder 

anvendelse fra datoen for Skatterådets afgørelse 

den 15. december 2015, hvis der er tale om en 

ændring i begunstigende retning. I disse tilfælde 

anses overgang for at være sket pr. 15. december 

2015. Hvis der er tale om en ændring i bebyrdende 

retning, har ændringen virkning fra tidspunktet for 

offentliggørelsen af dette styresignal. I disse tilfælde 

anses overgang for at være sket på datoen for 

offentliggørelse af styresignalet.

For så vidt angår udenlandsk registrerede 

værdipapirfonde, der fremover får ledelsens sæde i 

Danmark som følge af, at disse administreres af et 

dansk investeringsforvaltningsselskab eller 

administrationsselskab, får ændringen virkning fra 

tidspunktet for offentliggørelsen af dette styresignal.

Nyt styresignal om praksisændring vedrørende den 

skattemæssige behandling af værdipapirfonde

SKAT har den 24. februar 2016 udsendt styresignal 

(SKM 2016.98 SR) med en ændring af praksis 

vedrørende den skattemæssige behandling af 

værdipapirfonde. 

Baggrund

Med virkning fra 1. juli 2012 blev der indført mulighed for 

at oprette værdipapirfonde i Danmark. Civilretligt er en 

værdipapirfond ikke en selvstændig juridisk person, jf. §

8 i lov om investeringsfonde. I en afgørelse (SKM 

2016.6.SR) fandt Skatterådet, at en svensk registreret 

værdipapirfond skulle anses for et selvstændigt 

skattesubjekt svarende til en dansk enhed omfattet af 

selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2. Danske 

investorer i værdipapirfonden skulle derfor beskattes 

efter aktieavancebeskatningslovens § 19. Afgørelsen 

indebærer en ændring i forhold til Den juridiske 

vejledning, afsnit C.D.1.1.10.1 og C.D.1.1.10.12, hvoraf 

det fremgår, at værdipapirfonde skal anses for at være 

skattemæssigt transparente. Som følge af den nye 

afgørelse har SKAT derfor genovervejet sin opfattelse 

og finder nu, at en dansk værdipapirfond fremover skal 

anses for et selvstændigt skattesubjekt, der kan anses 

for et investeringsselskab omfattet af ABL § 19, jf. 

selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 19. SKAT bemærker 

dog, at værdipapirfonde også vil kunne vælge at blive 

omfattet af reglerne om minimumsbeskattede 

investeringsinstitutter, jf. ligningslovens § 16 C og 

selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5c. En udenlandsk 

fond, der er sammenlignelig med danske 

værdipapirfonde, vil også efter styresignalet blive 

kvalificeret som et selvstændigt skattesubjekt. Der skal 

stadig foretages en konkret vurdering af den enkelte 

fond, men ændret praksis må forventes at føre til, at flere 

udenlandske fonde end tidligere vil blive kvalificeret som 

selvstændige skattesubjekter.

Det er herudover også SKATs opfattelse, at 

værdipapirfonde, der er selvstændige skattesubjekter, 

som udgangspunkt vil få ledelsens sæde i Danmark, 

hvis de administreres af et dansk 

investeringsforvaltningsselskab eller 

administrationsselskab, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 

6. Dette er en følge af, at en værdipapirfond ikke selv 

har ledelsesorganer, og at alle dispositioner derfor 

træffes af et investeringsforvaltningsselskab eller 

administrationsselskab.
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12. Kontrol af, om der sker korrekt opgørelse af 

skattepligtig indkomst i filialer, herunder 

behandlingen i sambeskatningsindkomsten 

(der vil være særligt fokus på bankfilialer).

13. International beskatning og BEPS (analyse af 

de situationer, hvor internationale koncerner via 

grænseoverskridende transaktioner foretager 

skatteudnyttelse eller -omgåelse).

14. Tværgående analyse af udbetalingsområdet. 

15. Compliance – de største virksomheder. 

SKATs kontrolaktiviteter for 2016 offentliggjort

Den 3. marts 2016 offentliggjorde SKAT deres 

handlingsplan for 2016. I 2016 består 

kontrolindsatsen af 106 aktiviteter. De retter sig mod 

alle områder i samfundsøkonomien og har i højere 

grad end tidligere fokus på områder, hvor der er en 

særlig risiko for eksempelvis organiseret svindel. 

Det fremgår af handlingsplanen, at SKAT i 2016 især 

opprioriterer indsatsen mod organiseret svindel, hvor 

opgaven er at komme på forkant med nye tendenser 

og forhindre konkrete tilfælde af svindel så tidligt som 

muligt. SKAT ønsker på denne måde at begrænse 

tabet af danske skattekroner mere effektivt og undgå 

tab i den størrelsesorden, som vi så i sagen om 

svindel med refusion af udbytteskat i 2015.

Kontrolindsatsen retter sig mod både personer og 

virksomheder og vedrører både moms og afgifter, 

personskat og selskabsskat. 

For de største danske selskaber har SKAT i 2016 

planlagt følgende aktiviteter:

1. Kontrol af punktafgifter.  

2. Fordeling af indtægter og udgifter i 

tonnagebeskattede virksomheder.

3. Styrket samarbejde med store koncerner (Tax 

Governance).

4. Kontrol af kontroloplysninger.

5. Kontrol af og opsamling af viden om 

oliebranchen.

6. Store selskabers moms og lønsumsafgift.

7. Kildeskat på renter, udbytter og royalties. 

8. Kontrol af, om de største koncerner afregner den 

korrekte selskabsskat.

9. Kontrol af koncerner med lav eller 0-indkomst 

inden for specielle brancher. 

10. Kontrol af og opfølgning af skattemæssige 

problemstillinger for finansielle virksomheder.

11. Kontrol af, om der foretages korrekt indberetning 

til underskudsregistret i SKATs TastSelv 

Selskabsskat.
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Politisk ønske om at genindføre 

omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde 

samt etablere en skatteombudsmandsfunktion 

Som en del af den såkaldte Retssikkerhedspakke II 

ønsker skatteminister Karsten Lauritzen at genindføre 

fuld omkostningsgodtgørelse, så selskaber og fonde 

igen kan få dækket udgifter i forbindelse med 

skatterelaterede klagesager mod staten. Ministeren 

foreslår også, at der oprettes en særskilt og 

uafhængig skatteombudsmandsfunktion under 

Folketingets Ombudsmand. 

Omkostningsgodtgørelse

Selskaber og fonde havde indtil 2009 mulighed for at 

få omkostningsgodtgørelse – men muligheden blev 

fjernet som led i finansieringen af Forårspakke 2.0. 

Det er den mulighed, skatteministeren nu ønsker at 

genindføre.

De nuværende regler om omkostningsgodtgørelse er 

skruet sådan sammen, at borgere og selvstændigt 

erhvervsdrivende har ret til at få dækket deres udgifter 

100 %, hvis de har fået fuldt medhold eller medhold i 

overvejende grad. Taber skatteyderen en sag, som 

vedkommende selv har indbragt for en klageinstans, 

dækkes 50 % af udgifterne.

Det er endnu uvist om – og i givet fald i hvilket format 

– reglerne indføres, idet indholdet og finansieringen 

heraf først skal på plads. Skatteministeren har dog 

intentioner om, at reglerne kan få virkning fra 1. januar 

2017.

Skatteombudsmand

Skatteministeren ønsker en model under Folketingets 

Ombudsmand, idet skatteombudsmandsfunktionen 

dermed både bliver uafhængig af SKAT og samtidig 

får de stærke kompetencer, som Folketingets 

Ombudsmand har. Det er i den forbindelse tanken, at 

skatteombudsmanden skal kunne håndtere 

klagesager over sagsbehandlingen i SKAT og 

iværksætte undersøgelser af egen drift.

Det vides endnu ikke, om kontoret oprettes, men 

afhængigt af de videre politiske forhandlinger kan 

kontoret blive etableret med virkning fra 1. januar 

2017.
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Ved anmodning om fristforlængelse til at fremsætte 

bemærkninger til SKATs foreløbige afgørelse er det 

som udgangspunkt en god ide at overveje, hvordan 

SKAT får mulighed for at indarbejde 

bemærkningerne.

Hvis virksomheden eksempelvis har fået frist til den 

21. juni 2016 med at fremsætte bemærkninger til 

SKATs forslag og har brug for fire uger mere til at 

levere bemærkningerne, kan der ved anmodningen 

om fristforlængelsen til den 21. juli 2016 samtidig 

anmodes om, at fristen for at foretage den endelige 

ansættelse af indkomsten tilsvarende udskydes til 

den 1. september 2016.

Den første dom om EF-voldgiftskonventionen (se 

nedenfor) kan vel bruges som eksempel på, at det i 

nogle tilfælde kan være i alle parters interesse, at 

der bruges ekstra tid på sagen, og at der udleveres 

tilstrækkeligt med oplysninger til SKAT.

Når SKATs frist for at ændre ansættelsen rinder ud

Transfer pricing-sager kræver typisk langvarig 

sagsbehandling. Som følge heraf er de ordinære 

frister for ansættelse og anmodning om genoptagelse 

forlænget. Forlængelsen går ud på, at en 

ansættelsesændring på SKATs initiativ skal varsles 

senest den 1. maj i det sjette år efter indkomstårets 

udløb. Ansættelsen skal foretages senest den 1. 

august i samme år, medmindre den skattepligtige efter 

anmodning har fået forlænget ansættelsesfristen.

Udvidet ansættelsesfrist i transfer pricing-sager  

Den 1. maj nærmer sig med hastige skridt. Denne 

dato er sidste mulighed, SKAT har for at varsle 

ændring af indkomsten vedrørende selskabers 

omstruktureringer eller kontrollerede transaktioner 

(transfer pricing-sager) for indkomståret 2010. 

Historisk har SKAT udsendt relativt mange sager 

omkring dette tidspunkt.

Det er ofte en udfordring for den skattepligtige i sager 

vedrørende transfer pricing at levere bemærkningerne 

til SKATs forslag til ændring af indkomsten inden for 

den frist, der blev givet ved varsling af ændringen. 

Hvis det har betydning for den skattepligtiges 

mulighed for at varetage sine interesser, at fristen for 

at foretage ansættelsen forlænges, skal SKAT 

imødekomme en anmodning om en rimelig 

fristforlængelse.

Bestemmelsen administreres lempeligt i praksis. Den 

skattepligtige vil normalt få fristforlængelse, hvis det 

vurderes at have betydning for muligheden for at 

fremskaffe nye oplysninger i sagen. 

Der er især to forhold, man bør være meget 

opmærksom på. For det første vil SKAT normalt stille 

nogle formelle krav til en anmodning om 

fristforlængelse, fordi SKAT skal kunne dokumentere, 

at det er den skattepligtige, der har taget initiativet til, 

at ansættelsesfristen forlænges. 

For det andet kan anmodning om fristforlængelse give 

anledning til problemer i praksis. Det skyldes, at der 

ikke er noget krav i loven om, at oplysningerne skal 

fremsendes i så god tid, at SKAT har en passende tid 

til bearbejdning af oplysningerne. 
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Første dom om EF-voldgiftskonventionen

Vestre Landsret har den 11. marts 2016 afsagt dom i 

den første danske sag om EF-voldgiftskonventionen. 

Konventionen har til formål at ophæve 

dobbeltbeskatning i transfer pricing-sager og er 

implementeret i dansk ret ved lov nr. 763/1991 om 

ophævelse af dobbeltbeskatning.

Sagen udsprang af en transfer pricing-forhøjelse af 

det sagsøgende danske selskab. Til EF-

voldgiftskonventionen knytter der sig et 

adfærdskodeks for den faktiske gennemførelse af 

konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i 

forbindelse med Transfer Pricing reguleringer. SKAT 

havde afvist anmodningen om indledning af gensidig 

aftaleprocedure efter EF-voldgiftskonventionen som 

ikke rettidig, som følge af at den ikke indeholdt de 

nødvendige minimumsoplysninger, jf. adfærdskodeks 

punkt 5, litra a, ii). 

SKATs afgørelse kunne ikke påklages til anden 

administrativ myndighed, men skulle i stedet – som 

sket – indbringes for domstolene. Landsretten anså 

ikke anmodningen som mangelfuld i forhold til 

adfærdskodeks’ krav og fandt ikke, at SKAT havde 

haft tilstrækkeligt grundlag for at afvise anmodningen 

som for sent indgivet på grund af manglende 

oplysninger. 

EF-voldgiftskonventionen (adfærdskodeks) stiller ikke 

udtrykkeligt krav om beløbsmæssig fordeling af 

SKATs forhøjelse på involverede (koncerninterne) 

parter (tilsvarende regulering(er)). Den skattepligtige 

fik således gavn af, at der i øvrigt var udleveret 

rigeligt med oplysninger til SKAT.
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January 2016

4 Jan - Korea: Master file and local file; “full” transfer pricing reporting

5 Jan - Norway: Country-by-country reporting proposal, public consultation

5 Jan - Netherlands: New transfer pricing documentation rules enacted; country-by-country reporting

12 Jan - Finland: Transfer pricing documentation rules, country-by-country reporting proposal

13 Jan - BEPS update: Countries implementing transfer pricing documentation, country-by-country reporting (table)

15 Jan - Brazil: Revised position of tax authorities, cost-reimbursement arrangements

20 Jan - France: Country-by-country reporting, transfer pricing declaration

25 Jan - Singapore: New, updated transfer pricing guidance

27 Jan - OECD: Agreement signed for exchange of country-by-country reporting information

February 2016

1 Feb - India: Bilateral APAs with UK, concerning management charges, brand royalty

4 Feb - South Africa: Mandatory transfer pricing documentation is proposed

4 Feb - US: IRS “practice unit” guidance on intercompany interest rates, cost sharing arrangements

12 Feb - Belgium: New wave of transfer pricing audits

16 Feb - India: Payment of 2% on sales considered at arm’s length

16 Feb - India: Valuing imports from a related party for customs purposes

22 Feb - India: Functional comparability of taxpayer’s business segments

March 2016

3 Mar - UK: Final country-by-country reporting regulations

3 Mar - EU: State-aid investigations of “tax rulings,” response to U.S. concerns

4 Mar - Poland: Enhanced tax audit focus on transfer pricing

7 Mar - US: IRS "practice unit," residual profit split method, outbound

8 Mar - EU: Automatic exchange of country-by-country reporting by multinational companies

10 Mar - Nigeria: Transfer pricing comparable data constraint—issues, implications

16 Mar - Indonesia: FAQs on transfer pricing

18 Mar - Turkey: Draft communiqué on transfer pricing documentation, country-by-country reporting

21 Mar - US: IRS “practice unit” on inbound resale price method, routine distributor

22 Mar - OECD: Standardized electronic format for exchanging country-by-country reports

23 Mar - EU: Draft proposal on “public” country-by-country reporting

23 Mar - Canada: Country-by-country reporting, transfer pricing proposals in 2016 federal budget

31 Mar - Korea: Master file and local file templates are released

Se venligst nedenstående link for yderligere information:

https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2015/03/taxnewsflash-transfer-pricing.html

International udvikling
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https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2016/01/tnf-korea-master-local-files-transfer-pricing-reporting.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2016/01/tnf-norway-country-by-country-reporting-proposal-public-consultation.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2016/01/tnf-netherlands-new-transfer-pricing-documentation-rules.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2016/01/tnf-finland-transfer-pricing-documentation-rules-country-by-country-reporting-proposal.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2016/01/tnf-beps-update-countries-implementing-transfer-pricing-documentation-country-by-country-reporting.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2016/01/tnf-brazil-revised-position-of-tax-authorities-cost-reimbursement-arrangements.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2016/01/tnf-france-country-by-country-reporting-transfer-pricing-declaration.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2016/01/tnf-singapore-new-updated-transfer-pricing-guidance.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2016/01/tnf-oecd-agreement-signed-for-exchange-of-country-by-country-reporting-information.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2016/02/tnf-india-bilateral-apas-with-uk-concerning-management-charges-brand-royalty.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2016/02/tnf-south-africa-mandatory-transfer-pricing-documentation-is-proposed.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2016/02/tnf-lbi-practice-units-intercompany-interest-rates-cost-sharing-arrangements.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2016/02/tnf-belgium-new-wave-of-transfer-pricing-audits.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2016/02/tnf-india-payment-of-2-percent-on-sales-considered-at-arm-length.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2016/02/tnf-india-valuing-imports-from-a-related-party-for-customs-purposes.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2016/02/tnf-india-functional-comparability-of-taxpayers-business-segments.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2016/03/tnf-uk-final-cbc-reporting-regulations.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2016/03/tnf-eu-state-aid-investigations-of-tax-rulings-response-to-us-concerns.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2016/03/tnf-poland-enhanced-tax-audit-focus-on-transfer-pricing.html
https://home.kpmg.com/us/en/home/insights/2016/03/tnf-lbi-practice-unit-residual-profit-split-method-outbound.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2016/03/tnf-eu-automatic-exchange-of-country-by-country-reporting-by-multinational-companies.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2016/03/tnf-nigeria-transfer-pricing-comparable-data-constraint-issues-implications.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2016/03/tnf-indonesia-faqs-on-transfer-pricing.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2016/03/tnf-turkey-draft-communique-on-transfer-pricing-documentation-country-by-country-reporting.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2016/03/tnf-us-irs-practice-unit-on-inbound-resale-price-method-routine-distributor.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2016/03/tnf-oecd-standardized-electronic-format-for-exchanging-country-by-country-reports.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2016/03/tnf-eu-draft-proposal-on-public-country-by-country-reporting.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2016/03/tnf-canada-country-by-country-reporting-transfer-pricing-proposals-in-2016-federal-budget.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2016/03/tnf-korea-master-file-and-local-file-templates-are-released.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2015/03/taxnewsflash-transfer-pricing.html
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Virkningstidspunkt

De nye regler får ifølge lovforslaget virkning for aftaler 

om tildeling af aktier og købe- eller tegningsretter til 

aktier, der indgås den 1. juli 2016 eller senere. Aftaler 

om aktieløn tildelt inden 1. juli 2016 afskæres efter 

lovforslaget fra at kunne aftale sig ind i de nye 

skattebegunstigede regler og vil som hidtil blive 

beskattet som løn.

Hvad kan KPMG ACOR Tax hjælpe med?

• Gennemgang af aktielønsprogrammer

• Værdiansættelse af de tildelte instrumenter 

• Udarbejdelse af aftale om tildeling af aktieløn 

under reglerne

• Måling af 10%-grænse og fastlæggelse af 

løngrundlaget 

• Ofte stillede spørgsmål til medarbejderne

• Payroll-håndtering , herunder indberetning til 

SKAT 

• Udformning af omkostningsneutrale – for 

arbejdsgiver – bruttotrækordninger 

(lønomlægningsordninger).

• Lønudarbejdelse’

Nye regler om skattefrie medarbejderaktier på vej

Skatteministeriet har den 30. marts fremsat lovforslag 

om "skattefrie medarbejderaktier". Lovforslaget 

genindfører de tidligere regler om skattefrie 

medarbejderaktier i ligningslovens § 7H, der blev 

ophævet i 2011. I lovforslaget er der lagt op til, at de 

nye regler skal gælde for aftaler om tildeling af aktier 

mv., der er indgået 1. juli 2016 og senere.

I lovforslaget lægges der op til stort set samme 

ramme for skattefrie medarbejderaktier som 

tidligere:

• Op til 10 % af den ansattes årsløn kan under visse 

krav gives som aktier eller købe- eller 

tegningsretter til aktier uden indkomstbeskatning.

• Der skal indgås en aftale, som opfylder en række 

formkrav mellem medarbejder og arbejdsgiver.

• Beskatningstidspunktet for værdien af aktier m.v. 

modtaget som vederlag i ansættelsesforhold er 

udskudt til det indkomstår, aktierne sælges.

• Gevinsten ved salget af aktierne beskattes som 

aktieindkomst med 27 % af 50.600 kr. og 42 % af 

overskydende beløb (dobbelt bundgrænse for 

gifte).

• Arbejdsgiverselskabet har ikke fradrag for 

omkostning for aktierne m.v.

Hvad er anderledes i forhold til tidligere?

• Der indføres et nyt og omfattende 

indberetningssystem for aktieløn. 

• Der skal ikke indsendes en erklæring fra revisorer 

eller advokat.

• Tekniske ændringer af, bl.a. hvornår 10 %-

beløbsgrænsen skal måles.

• Ved flytning fra Danmark med aktier, der er tildelt 

som skattebegunstiget medarbejderaktie, skal der 

ske fraflytterbeskatning af alle aktierne som den 

ansatte ejer i dette selskab, uanset længden af 

skattepligtsperioden i Danmark og uanset om 

beholdningen af medarbejderens aktier ikke 

overstiger 100.000 kr. på fraflytningstidspunktet.
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