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Sommerferien står for døren, og det er blevet tid til at gøre status over Q2 i 

2017. 

Højesteret har afgjort, at lønomkostninger ved udvidelse af virksomhed ikke 

kunne fradrages, ligesom der heller ikke var tale om en praksisændring. 

Herved bliver Skatteministerens garanti om at ændre reglerne aktuel. Uanset 

en ændring består lige nu en stor usikkerhed om, hvordan SKAT vil agere i 

forhold til gamle år.  

Regeringen fremlagde sin nye 2025-plan "Vækst og velstand 2025", der bl.a. 

varsler reducerede erhvervs- og virksomhedsskatter. Konkrete skatteudspil er 

lovet til efteråret. Sverige har i mellemtiden bebudet en nedsættelse af 

selskabsskatten til 20 %. Følger Danmark med efter udtalelser herom fra Brian 

Mikkelsen? En gradvis nedsættelse af bo- og gaveafgiften fra 15 % til 5 % fra 

2020 ved generationsskifte af familieejede erhvervsvirksomheder blev 

vedtaget. Et tiltag, som fjerner en række skattemæssige forhindringer for 

overdragelse til den næste generation. Der blev endvidere omsider fundet 

politisk flertal for en aftale, der skal skabe tryghed om fremtidens 

boligbeskatning.

I EU-regi vedtog EU-Rådet formelt ATAD II direktivforslag, der indeholder 

regler til modvirkning af hybride mismatches mellem EU-medlemsstaterne og 

tredjelande, ligesom Rådet har vedtaget procedure, der forpligter 

medlemslandene til at løse dobbeltbeskatningskonflikter. EU-Kommissionen 

er kommet med forslag, hvor skatterådgivere (de såkaldte intermediaries) fra 

1. januar 2019 skal rapportere til skattemyndighederne om aggressiv 

skatterådgivning om grænseoverskridende forhold. Virksomheder skal 

endvidere registrere oplysninger om deres reelle ejere med henblik på øget 

gennemsigtighed og for at modvirke skattesvig og hvidvask. Den danske 

regering har meddelt, at man vil komme med indlæg til EU-Domstolen i den 

verserende sag om de danske sambeskatningsregler og fradrag for 

udenlandske underskud. En principiel sag med stor betydning for selskaber 

med udenlandske aktiviteter. 

SKAT erstattes 1. juli 2018 af syv specialiserede styrelser, som får ansvar for 

hver sin kerneopgave. Den nye organisering er en afgørende del af 

regeringens planer for fremtidens nye og bedre skatteforvaltning. Regeringen 

har samtidigt meddelt, at man er klar med en ny model for udbyttebeskatning 

som følge af den såkaldte "udbyttesag", hvorefter udbytte vil blive beskattet 

endeligt, samtidig med at det udbetales.

Og så har vi medtaget en række afgørelser, herunder to domme om ikke-

godkendt tabsfradrag på valutaforretninger.

God sommer!



Selskabsskat
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Lovforslag L27 om ophævelse af fondes adgang til 

fradrag for ikke-almennyttige uddelinger blev 

vedtaget 9. maj 2017

I Tax Matters Q3 2016 omtalte vi de nærmere elementer 

i forslaget. I forhold til vores omtale af forslaget er der 

sket følgende ændringer:

– Fristen er udskudt til 1. januar 2018 for anmodning om 

genoptagelse, hvorefter der gives fradrag for ikke-

almennyttige uddelinger foretaget fra og med 

indkomståret 2004 og indtil 4. oktober 2016 til 

udenlandske modtagere, der ikke er skattepligtige til 

Danmark.

– Genoptagelse af skatteansættelsen for tidligere år 

vedrørende fradrag for ikke-almennyttige uddelinger 

påvirker ikke fondens mulighed for at anvende 

realisationsprincippet på børsnoterede 

porteføljeaktier.

– Datterselskaber, der modtager ikke-almennyttige 

uddelinger fra moderfonde, vil være skattefrie af 

uddelingerne. Det er en forudsætning, at 

moderfonden og datterselskabet er koncernforbundne 

efter selskabsskattelovens § 31 C, hvilket betyder, at 

fonden skal have bestemmende indflydelse i 

datterselskabet. 

– Lovens ikrafttræden er udskudt til 1. juli 2017. 

Loven gælder dog for uddelinger foretaget fra og med 

den 5. oktober 2016. 

Uddelinger foretaget den 5. oktober 2016 eller senere 

i indkomståret 2016 kan dog fortsat fradrages, i det 

omfang de ikke-almennyttige uddelinger i 

indkomståret 2016 ikke overstiger de ikke-

almennyttige uddelinger i indkomståret 2014.

Lovstof

Fremadrettet består der en vigtig styrings- og 

compliance-opgave for fondene i forhold til en 

vurdering og opdeling på:

– Almennyttige og almenvelgørende uddelinger 

med adgang til fradrag, konsolideringsfradrag og 

hensættelser.

– Ikke-almennyttige eller almenvelgørende 

uddelinger uden fradrag.

– Indirekte uddelinger, hvor der stilles aktiver mv. til 

rådighed på favorable vilkår.

– Fradragsberettigede driftsomkostninger, der 

afholdes for at sikre eller muliggøre, at fonden kan 

varetage sine formål ifølge vedtægterne.
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Lovforslaget om nedsættelse af bo- og gaveafgiften 

ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder er nu 

vedtaget.

I forrige udgave af Tax Matters blev lovforslaget L 183 

2016/17 om nedsættelse af bo- og arveafgiften omtalt, og 

sidenhen blev det vedtaget af Folketinget den 2. juni 

2017.

Justering af bo- og gaveafgift ved generationsskifte

Lovforslagets vedtagelse medfører en gradvis 

nedsættelse af bo- og gaveafgiften med tilbagevirkende 

kraft fra 2016 og frem til 2020.

Den gradvise nedsættelse fra de nuværende 15 % til 5 % 

sker over de kommende år således:

– 2016-2017: 13 %

– 2018: 7 %

– 2019: 6 %

– 2020 eller senere: 5 %. 

Betingelser

Det vedtagne lovforslag fastsætter en række betingelser i 

forbindelse med nedsættelsen af bo- og gaveafgiften ved 

generationsskifte af erhvervsvirksomheder, herunder 

følgende:

1. Nedsættelse af bo- og gaveafgiften gælder ved 

generationsskifte af familieejede virksomheder.

2. Overdrageren skal have ejet virksomheden mindst 1 år 

forud samt have deltaget aktivt i virksomhedens drift eller 

ledelse i mindst 1 år.

3. Erhververen skal opretholde ejerskabet til 

virksomheden i mindst 3 år efter overdragelsen.

4. Betingelserne for overdragelse med skattemæssig 

succession skal være opfyldt. 

Lovstof

Justering af pengetanksreglen

Det fulgte af lovforslaget, at pengetanksreglen skulle 

justeres, herunder således at ejendomsprojekter og 

lignende anses for passiv kapitalanbringelse. 

Ydermere undtages finansielle virksomheder og 

virksomheder, der driver næring med køb og salg af 

værdipapirer.

Frist for behandling af gaveanmeldelser

For at sikre hurtig afklaring i forbindelse med 

værdiansættelse af virksomheden vil det fremadrettet 

gælde, at fristen for SKATs behandling af 

gaveanmeldelser på 6 måneder ikke kan forlænges, 

men kun suspenderes, hvis SKAT anmoder om 

yderligere oplysninger.

Genoptagelse af skatteansættelsen for 

værdipapirer

Der er foretaget ændringer af genoptagelsesreglerne 

for skatteansættelsen af værdipapirer mv. for 

indkomståret 2017 med henblik på, at reglerne ikke 

skal kunne resultere i dobbeltbeskatning eller 

dobbeltfradrag fremover.

Ydermere er det fastsat som en betingelse, at told-

og skatteforvaltningen har foretaget eller den 

skattepligtige har anmodet om en ændret ansættelse 

vedrørende værdipapiret mv. for indkomståret forud 

for 2017.

Ikrafttræden

Ændringen af genoptagelsesreglerne for værdipapirer 

træder i kraft for indkomståret 2017.

Nedsættelsen af bo- og gaveafgiften gælder med 

tilbagevirkende kraft fra 2016.

Øvrige ændringer i lovforslaget har virkning fra 1. 

januar 2017.
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Ny byretsdom om tab på 

valutaterminsforretninger

Byretten fandt, at selskaberne i en koncern ikke 

havde løftet bevisbyrden for, at indgåede 

valutaterminsforretninger var indgået med henblik på 

sikring af selskabernes driftsindtægter, hvorfor 

selskaberne i medfør af selskabsskattelovens § 11 B, 

stk. 4, nr. 3, ikke havde fuldt tabsfradrag.

Baggrund

SKAT havde fundet, at to koncernforbundne 

selskaber efter selskabsskattelovens § 11 B skulle 

rentefradragsbegrænses for et tab på ca. 280 mio. kr. 

i indkomståret 2008 oppebåret på 

valutaterminsforretninger. Selskaberne var ikke enige 

heri og mente, at valutaterminsforretningerne var 

indgået med henblik på sikring af selskabernes 

driftsindtægter, hvorfor der i medfør af 

selskabsskattelovens § 11 B, stk. 4, nr. 3, var fuld ret 

til tabsfradrag.

Byretten fastslog, at selskaberne bar bevisbyrden for 

at være berettiget til fuldt tabsfradrag efter 

selskabsskattelovens § 11 B, stk. 4, nr. 3, og dermed 

for, at valutaterminsforretningerne var indgået med 

henblik på at sikre selskabernes driftsindtægter.

Byretten fandt videre, at det forhold, at 

rentefradragsbegrænsningsreglen i 

selskabsskattelovens § 11 B, stk. 4, nr. 3 ved lov nr. 

254 af 30. marts 2011 blev ændret således, at der 

kunne opnås fuldt fradrag for tab på 

valutaterminskontrakter, der tjener til sikring af 

driftsindtægter, med tilbagevirkende kraft til 

indkomståret 2008, hvis skatteyderen ønskede dette, 

ikke hjemlede en lempeligere bevisbyrde for de to 

selskaber.

Byretten fandt, at hvis tab på valutaterminskontrakter 

skulle være undtaget fra 

rentefradragsbegrænsningen, måtte dette 

forudsætte, at der i hvert fald overordnet set var en 

beviselig klar tids- og valutamæssig sammenhæng 

mellem disse og konkrete/konkretiserede 

driftsindtægter/-udgifter, der er forbundet med en 

valutarisiko, som virksomheden søger afdækket.

Domme

Selskabsskat

Retten fandt ikke, at denne bevisbyrde var løftet, bl.a. 

under henvisning til at der i alt det væsentlige lå mere 

generelle og abstrakte forhold eller overvejelser bag 

indgåelsen af valutaterminskontrakterne, herunder 

nogle tids- og forretningsmæssigt uklare eller usikre 

planer om ekspansion og/eller produktion i to lande, 

til valutaterminskontrakternes størrelse i forhold til 

driftsindtægternes og driftsudgifternes størrelse og til 

tabets størrelse i forhold til selskabernes omsætning i 

fremmed valuta.

Peter Rose Bjare

Partner, Selskabsskat

Mobil +45 5374 7025

peter.bjare@kpmg.com
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Ny Østre Landsrets dom om tilsidesættelse af 

konstrueret tab 

Østre Landsret nægtede tabsfradrag på indgåede 

valutaterminsforretninger, da dispositionernes eneste 

formål og eneste virkning var at skabe et 

fradragsberettiget tab for selskabet.

Baggrund

Et selskab ønskede at få tabsfradrag ved afståelse af 

aktier og anparter efter den dagældende 

aktieavancebeskatningslov, hvorefter tab ved 

afståelse af aktier eller anparter, der var ejet i mindre 

end 3 år, var fradragsberettigede.

Selskabet lod derfor seks datterselskaber indgå 

kortfristede, modsatrettede valutaterminskontrakter 

med det formål at konstruere tab i tre af 

datterselskaberne. I de datterselskaber, som led tab 

på valutaterminskontrakterne, betalte selskabet 

banken for tabet og lod senere anpartskapitalen i to af 

datterselskaberne forhøje ved et kapitalindskud. For 

så vidt angik det sidste "taberselskab" havde 

datterselskabet tilstrækkelig kapital til at inddække 

tabet på valutaterminsforretningen. Selskabet solgte 

efterfølgende aktierne og anparterne i de tabslidende 

datterselskaber, hvorved der opstod et aktie-

/anpartsavancetab.

SKAT nægtede fradrag, idet der efter SKATs 

opfattelse var tale om konstruerede tab i alle tre 

tilfælde.

Landsskatteretten begrænsede fradraget, men ikke 

fuldt ud. Retten fandt, at Højesteret i 

SKM2014.422.HR om et tilsvarende arrangement 

lavet af samme skatteyder havde fastslået, at 

fradragsbegrænsningen skulle opgøres på én 

bestemt måde, nemlig svarende til størrelsen af 

kapitalforhøjelsen. SKAT kunne derfor ikke reducere 

fradraget med tabet på valutaterminsforretningerne.

Domme

Selskabsskat

Ministeriet indbragte sagen vedrørende dette tab for 

domstolene. Sagen blev grundet sin principielle 

karakter henvist til landsretten i 1. instans.

Landsretten gav ministeriet medhold. Østre Landsret 

fandt ud fra en helhedsvurdering, at selskabets tab 

ved afståelse af aktierne og anparterne i de tre 

datterselskaber skulle reduceres med det fulde tab, 

der var på valutaterminsforretningerne i de enkelte 

datterselskaber.

Østre Landsret henviste til, at 

valutaterminsforretningerne – i overensstemmelse 

med Højesterets dom af 11. juni 2014 

(SKM2014.422.HR) – var uden nævneværdig 

økonomisk risiko og ikke havde nogen 

forretningsmæssig begrundelse. Dispositionernes 

eneste formål og eneste virkning var at skabe et 

fradragsberettiget tab for selskabet. Da selskabet 

ikke havde en retsbeskyttet forventning om, at 

fradragsreduktionen skulle ske på en bestemt måde, 

kunne SKAT opgøre tabet som gjort.

Peter Rose Bjare

Partner, Selskabsskat

Mobil +45 5374 7025

peter.bjare@kpmg.com
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Ansvarlighed og skat – seneste initiativ fra EU omkring 

obligatorisk indberetning for skatterådgivere

Debatten omkring ansvarlighed og skat har pågået i flere år, 

men først inden for de seneste par år har debatten for alvor 

fået sat solide aftryk i lovgivningen. Der er ingen tvivl om, at 

det store antal sager om anvendelse af skattely og om 

aggressiv skatteplanlægning har været afgørende for, at ny 

lovgivning bliver vedtaget på dette område hurtigere end 

nogensinde før, og at der er pres på både myndigheder og 

på selskaber for at vise handling. Listen af initiativer er lang 

og indeholder blandt andet en øget allokering af ressourcer 

til myndighedskontrol, konkret forebyggelse ved lukning af 

skatteplanlægningsmuligheder i lovgivningen og indførelse 

af regler fokuseret på åbenhed og transparens, der har til 

formål at motivere virksomhederne til en mere ansvarlig 

ageren. 

Alt sammen initiativer, som bunder i en manglende tillid fra 

offentligheden til, at virksomhederne agerer ansvarligt på 

skatteområdet.   

Fra adskillige sider ses øget transparens som en afgørende 

forudsætning i genskabelsen af tilliden til de multinationale 

selskabers ageren på skatteområdet. Tesen er, at med øget 

transparens motiveres virksomhederne til at agere mere 

ansvarligt, og når denne ansvarlighed kan dokumenteres og 

måles, følger tilliden. 

Seneste initiativ har netop set dagens lys med udspillet fra 

EU-Kommissionen af 21. juni 2017, hvor skatterådgivere (de 

såkaldte intermediaries) fra 1. januar 2019 skal rapportere til 

skattemyndighederne om særligt udvalgte typer af 

skatterådgivning om grænseoverskridende forhold. En 

tilsvarende rapportering omkring skatterådgivning er 

allerede gældende i blandt andet England og i USA. Også 

partierne i Folketinget har givet udtryk for lignende planer i 

skattelypakken fra maj 2017, hvor det indledningsvist er 

blevet lagt op til Skattelovrådet at komme med konkrete 

anbefalinger til Folketinget. 

Andet 

Selskabsskat
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EU-Kommissionens udspil

EU-Kommissionen har den 21. juni 2017 

offentliggjort sit forslag til obligatorisk automatisk 

udveksling af oplysninger på skatteområdet i 

forhold til indberetningspligtige 

grænseoverskridende arrangementer ("Mandatory 

automatic exchange of information in the field of 

taxation in relation to reportable cross-border 

arrangements"). Forslaget fremlægges som en 

ændring i direktivet om administrativt samarbejde 

på beskatningsområdet (DAC) og introducerer en 

pligt for "intermediaries" til at oplyse om 

arrangementer, der indeholder potentiel aggressiv 

skatteplanlægning. Forslaget skal give 

skattemyndighederne mulighed for at foretage 

risikoansættelse og beskytte deres skatteprovenu.

"Intermediaries" defineres som personer, som er 

etableret eller hjemmehørende i EU, og som er 

engageret af en skatteyder til at levere 

skatteydelser (herunder væsentlig bistand, 

assistance eller rådgivning), der vedrører 

udformning, markedsføring, organisering eller 

styring af implementeringen af de skattemæssige 

aspekter i et grænseoverskridende 

indberetningspligtigt arrangement.

Forslaget indeholder ikke en egentlig definition af 

"arrangement". Som følge heraf er det ikke helt 

klart, om forslaget alene sigter mod generelle 

produkter, som kan tilbydes en bred vifte af 

virksomheder, eller om almindelig løbende 

skatterådgivning til enkeltvirksomheder ligeledes 

omfattes. Heller ikke begrebet "aggressiv 

skatteplanlægning" er defineret nærmere. I stedet 

har man valgt i et appendix at opliste et antal 

såkaldte "hallmarks", som vil indikere anvendelsen 

af aggressiv skatteplanlægning. Et 

grænseoverskridende arrangement bliver således 

rapporteringspligtigt, hvis det opfylder et eller flere 

af disse hallmarks. 

Hallmarks er opdelt i generelle og specifikke 

hallmarks. De generelle hallmarks tager sigte mod 

selve aftalen mellem skatterådgiver og skatteyder 

og handler eksempelvis om, hvorvidt honoraret for 

den leverede rådgivning beregnes på grundlag af 

den identificerede skattefordel. 
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De specifikke hallmarks refererer eksempelvis til 

anvendelse af underskud, konvertering af indkomst fra en 

højtbeskattet indkomsttype til en lavere beskattet 

indkomsttype, fradragsberettigede grænseoverskridende 

betalinger, der har en særlig fordelagtig beskatning hos 

modtager, transaktioner, der ikke opfylder 

armslængdeprincippet, eller hvor modtageren af en 

fradragsberettiget betaling er hjemmehørende i et land, 

hvor selskabsskatten er mere end halvdelen af 

gennemsnittet i EU. 

Indberetningspligten er begrænset til grænseoverskridende 

arrangementer og forudsætter således, at der er mere én 

medlemsstat involveret, eller at arrangementet sker mellem 

en medlemsstat og et tredjeland.

Rapportering skal ske til de lokale skattemyndigheder og 

skal normalt foretages senest 5 dage, efter at rådgivning er 

givet til skatteyderen.

Det vil blive overladt til medlemslandene at fastsætte 

sanktioner for manglende overholdelse af 

rapporteringsforpligtelserne.

Afrunding

Skatterådgivere spiller en central rolle i genopbygningen af 

tillid, og KPMG støtter initiativet fra EU-Kommissionen, og 

vi indgår aktivt i dialogen omkring de usikkerheder, det 

nuværende udkast indeholder. Vi har for nylig opdateret 

vores principper for ansvarlig skatterådgivning for at 

understøtte, at vi er vores ansvar bevidste i denne debat.

En række øvrige EU-initiativer omkring transparens er 

allerede blevet introduceret, herunder regler, der 

implementerer en fælles indberetningsstandard (Common 

Reporting Standard – CRS) i EU, den obligatoriske 

automatiske udveksling af oplysninger om 

forhåndsafgørelser vedrørende grænseoverskridende 

situationer og land for land-rapportering (CbCR) og direktivet 

om mekanismer til bilæggelse af tvister om 

dobbeltbeskatning (DTDRM) i EU.

Ligeledes foreligger der et forslag fra EU-Kommissionen, 

der vil kræve, at multinationale selskaber skal indberette en 

land for land-rapportering om blandt andet selskabernes 

omsætning, ansatte, resultater og skattebetalinger, og 

forslaget forventes at blive drøftet på Europa-Parlamentets 

plenarmøde inden for den nærmeste fremtid, efter at det 

ikke er lykkedes de ansvarlige udvalg at opnå det 

påkrævede kvalificerede flertal til at kunne indgå 

forhandlinger med Rådet.

Andet 
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De danske grænsegængerregler i lyset af C-283/15

Den 9. februar i år afsagde EU-Domstolen dom i en sag 

om begrænset skattepligtige personers adgang til visse 

fradrag efter de hollandske regler. Dommen synes at 

sætte de danske grænsegængerregler i 

kildeskattelovens §§ 5 A-5 D i et nyt lys ved at 

cementere endnu gunstigere forhold for ikke-

hjemmehørende skattepligtige personer. Samtidig kan 

afgørelsen muligvis også bane vej for kun at tillade 

grænsegængere et fradrag, der forholdsmæssigt svarer 

til indkomsten med kilde i Danmark. Vi har været i 

kontakt med Skatteministeriet, der fortsat overvejer, 

hvordan de skal forholde sig til dommen. 

Gennemgang af C-283/15

Det centrale i sagen er, at Domstolen synes at fravige 

deres eget princip om, at begrænset/ikke-

hjemmehørende skattepligtige personer kun bør have 

samme adgang til fradrag som fuldt skattepligtige, hvis 

de oppebærer mere end 75 % af deres samlede 

indkomst fra et andet land end bopælslandet.

Sagen omhandlede en hollandsk statsborger, der var 

bosiddende i Spanien. Ud over sin spanske ejerbolig 

havde vedkommende indkomst fra to selskaber, hvori 

hvoraf det ene havde hjemsted i Holland. Indkomsten 

fra det hollandske selskab udgjorde 60 % af hans 

samlede indtægter. Personen havde ingen indkomster 

fra Spanien.

I den pågældende sag nægtede de hollandske 

skattemyndigheder personen fradrag i Holland for 

renteudgifter vedrørende lån til vedkommendes 

ejerbolig beliggende i Spanien. Idet vedkommende 

ingen indtægter havde til beskatning i Spanien, kunne 

han ikke udnytte rentefradraget i Spanien. 

EU-Domstolen fastslog, at EU-rettens regler om fri 

bevægelighed er til hinder for regler som de hollandske, 

der nægter en ikke-hjemmehørende person adgang til 

fradrag for renteudgifter oppebåret i bopælsstaten, når 

personen oppebærer hovedparten af sin indkomst uden 

for bopælsstaten, og når det – af hensyn til den 

skattepligtiges personlige og familiemæssige forhold i 

bopælsstaten – ikke er muligt for vedkommende 

skattemæssigt at udnytte fradraget i bopælsstaten, 

Spanien.
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Det må derfor forventes, at de danske 

grænsegængerregler i fremtiden kan blive udfordret 

på det nuværende 75 %-indkomstkrav i de tilfælde, 

hvor en person oppebærer en væsentlig del af 

dennes indkomst uden for bopælsstaten, samtidig 

med at vedkommende ikke har indkomst i 

bopælsstaten, der gør, at personen kan gøre brug af 

det pågældende fradrag dér. Samtidig kan afgørelsen 

bane vej for kun at tillade grænsegængere et fradrag, 

der forholdsmæssigt svarer til indkomsten med kilde i 

Danmark.
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Landsskatteretten underkender SKATs afgørelse om 

beskatning af personalelån

Landsskatteretten fastslog i foråret i SKM 

2017.301.LSR, at SKATs afgørelse om personalelån er i 

strid med SKATs eget cirkulære om værdiansættelse af 

visse personalegoder, når SKAT er af den opfattelse, at 

en ansat skal beskattes af en indkomst baseret på 

markedsrenten og ikke referencerenten. 

Sagen omhandlede lån til en ansat ydet af arbejdsgiver i 

forbindelse med den ansattes køb af sommerhus. Lånet 

var rente- og afdragsfrit. Den ansatte havde ingen 

bestemmende indflydelse i selskabet, hvori han var 

ansat, og der var ingen familiemæssige relationer 

mellem den ansatte og ejeren af selskabet. Lånet var 

alene ydet på baggrund af den ansattes mangeårige 

ansættelse i selskabet.

SKATs afgørelse

SKAT havde for en række tidligere indkomstår forhøjet 

den ansattes indkomst svarende til markedsrente på 

4 %, fordi lånet var ydet på vilkår, der ikke kunne 

sidestilles med sædvanlige forretningsmæssige vilkår. 

SKAT afviste, at beskatningen skulle ske på baggrund af 

referencerenten alene under henvisning til, at lov om 

finansiel virksomhed kun finder anvendelse på 

finansielle virksomheder, og fordi arbejdsgiver/långiver 

ikke kunne defineres som værende finansiel 

virksomhed.

Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse

Med baggrund i SKATs eget cirkulære om 

værdiansættelse af visse personalegoder underkendte 

Landsskatteretten SKATs afgørelse. I tråd med 

cirkulæret fastslog Landsskatteretten, at ansatte uden 

for den finansielle sektor – som har optaget lån hos eller 

gennem arbejdsgiveren til en lavere rente end på 

almindelige markedsvilkår – skal beskattes af den 

opnåede fordel, der opgøres som forskellen mellem den 

aftalte rente og den af Finanstilsynet fastsatte 

referencerente. Den af Finanstilsynet fastsatte 

referencerente var for de pågældende indkomstår 

henholdsvis 1 % og 0 %. Til orientering er 

referencerenten for første halvår 2017 også 0 %.
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Danmarks position ved tiltrædelse af OECD's 

multilaterale instrument

67 lande, inklusive Danmark, har den 7. juni 2017 

underskrevet OECD's multilaterale instrument, der har 

til hensigt at simplificere implementeringen af OECD's 

Project Base Erosion and Profit Shifting ("BEPS"). 

Baggrunden er OECD's BEPS Actions Plan, som OECD i 

oktober 2015 præsenterede i samarbejde med G20-

landene. Planen består af i alt 15 handleplaner, som har 

til formål at bekæmpe skatteunddragelse, der sker ved 

udhuling af skattegrundlaget og flytning af overskud til 

lande med lavere eller ingen beskatning.

Det multilaterale instrument giver landene mulighed for 

hurtigt at implementere de relevante tiltag indeholdt i 

BEPS-planen i landenes eksisterende 

dobbeltbeskatningsoverenskomster ("DBO"). 

Underskrivere af det multilaterale instrument er tildelt 

en vis fleksibilitet i forhold til at vælge, hvilke 

eksisterende DBO'er der bliver ændret som følge af det 

multilaterale instrument.

Det multilaterale instrument indeholder 

minimumsstandarder som angivet i BEPS, der vedrører 

forebyggelse af traktatmisbrug (BEPS Action 6) og 

forbedringer af tvistløsning (BEPS Action 14). Landene 

har alene mulighed for at fravælge de dele af det 

multilaterale instrument, der ikke afspejler 

minimumsstandarder, som angivet i BEPS.

Indtil videre har landene listet 2.365 DBO'er til at være 

omfattet af det multilaterale instrument, hvorved mere 

end 1.100 DBO'er er matchet. De to parter (lande) i 

overenskomsten skal vælge samme forslag blandt de 

alternative formuleringer til tilføjelse, før de er et match. 

Det er endvidere forventet, at flere lande vil tiltræde 

senere, ligesom landene kan ændre deres positioner 

indtil ratifikation.

Danmarks position

Danmark har udvalgt 65 DBO'er til at være omfattet af 

det multilaterale instrument. Dog har Danmark for 

nuværende valgt ikke at tiltræde andet end 

minimumsbestemmelserne omkring traktatmisbrug og 

forbedringerne af tvistløsning.

Særligt at bemærke herved er, at Danmark hermed 

ikke har tiltrådt bestemmelserne i det multilaterale 

instrument vedrørende ændringerne af definitionen af 

et skattemæssigt fast driftssted som angivet i BEPS 

Action 7.

Hvis formuleringerne efterfølgende ønskes indført i de 

danske DBO'er, så vil dette betyde, at dette skal ske 

som en bilateral forhandling af de enkelte DBO'er og 

som udgangspunkt ved en samlet forhandling af den 

pågældende DBO. Dette har således en væsentligt 

længere tidshorisont end den mulighed, der er lagt op 

til ved brugen af det multilaterale instrument, såfremt 

formuleringer i overensstemmelse med BEPS Action 

7s forslag til nye fast driftssted-formuleringer 

efterfølgende ønskes indført.

Danmark er dog ikke det eneste land, der har taget 

forbehold for at tiltræde den nye definition af fast 

driftssted, der er indeholdt i det multilaterale 

instruments artikel 12, stk. 1. I alt har 40 jurisdiktioner 

af de 67 jurisdiktioner taget dette forbehold, der dog 

ikke nødvendigvis er af permanent karakter.

Ikrafttræden

OECD forventer, at de første ændringer til DBO'erne 

vil finde sted i starten af 2018, og forventer, at der i 

slutningen af 2017 vil være en database tilgængelig på 

OECD's hjemmeside, der skal hjælpe med overblikket 

til anvendelsen af det multilaterale instrument for 

henholdsvis skatteyder og skattemyndigheder.
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Tilmeld dig nyhedsbrevet Tax Matters – Quarterly Update

Tilmeld dig nyhedsbrevet, og få tilsendt nyheder og relevante artikler fra KPMG Acor Tax direkte til 

din e-mail.

Du tilmelder dig ved at skrive til:
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