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Årets tredje kvartal har budt på en lang række initiativer op til Folketingets 

åbning, hvor regeringen samtidigt har fremlagt sit lovkatalog for det 

kommende folketingsår. Lovkataloget er på skatteområdet i vid udstrækning 

en udmøntning af allerede fremlagte initiativer, tekniske justeringer og 

ændringer for at opfylde EU-direktiver.

Regeringen har fremlagt sit erhvervs- og iværksætterudspil "Sammen om 

fremtidens virksomheder", ligesom regeringen med "Sådan forlænger vi 

opsvinget – jobreformens fase II" vil lette skatten på arbejde, biler og pension.  

Regeringen og Dansk Folkeparti er samtidig blevet enige om en omlægning af 

bilafgifterne samt en stramning af afgiftsreglerne for leasing af biler.  

Skatteministeren har præsenteret sin tredje retssikkerhedspakke under titlen 

"Klar og præcis lovgivning", og der er sendt lovforslag i høring, der begrænser 

SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar ved værdiansættelse af 

aktiver mv. Skatteministeren har også sendt lovforslag i høring om "Udvidelse 

af fradragsretten for erhvervsmæssige lønudgifter m.v."  Skatteministeren 

indfrier herved sit løfte om på en enkel og administrerbar måde at sikre 

virksomhederne fradrag for erhvervsmæssige lønudgifter mv., selvom der 

stadig udestår nogle knaster, der bør løses.

På EU-området har EU-Parlamentet tilsluttet sig, at der fra EU's side bliver 

lovgivet om en pligt om offentliggørelse af store selskabers skatteoplysninger, 

dog med undtagelser, hvis det er til skade for virksomhedens 

konkurrenceevne. EU-Kommissionen har endvidere offentliggjort ønsker og 

forslag til en særskat på digitale virksomheder/onlinevirksomheder, som de 

danske politikere allerede har reageret på.

Kvartalet byder endvidere på en række væsentlige afgørelser, herunder at 

Landsskatteretten ser bort fra tidligere skatteministersvar og nægter fradrag 

for tab på en regresfordring, ligesom Landsskatteretten mener, at selskaber 

skal beskattes af vederlag for udstedelse af tegningsretter, der udløber 

uudnyttede.

Du kan læse mere om disse afgørelser og andre nyheder i denne seneste 

udgave af Tax Matters.

God læselyst!



Selskabsskat
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Lovforslag vedrørende bindende svar samt 

ensretning af værnetingsregler

Ved frasalg af dele af en virksomhed, f.eks. ved 

generationsskifte eller ved overdragelser af aktiver, skal 

der tages stilling til værdiansættelsen af de aktiver, der 

overdrages. En eventuel usikkerhed omkring 

værdiansættelsen kan ofte imødegås gennem et 

bindende svar hos SKAT.

Med virkning for bindende svar, der er afgivet den 1. juli 

2015 eller senere, fik SKAT ved en tidligere lovændring 

mulighed for at se bort fra visse afgivne tilsagn i 

forbindelse med bindende svar om værdiansættelser. 

Muligheden var forbeholdt de situationer, hvor det 

efterfølgende kan konstateres, at værdien af aktivet 

afviger væsentligt fra den værdi, der fremgår af det 

bindende svar. Af lovforarbejderne fremgår, at begrebet 

væsentligt defineres som en kombination af en procent-

og en beløbsgrænse, således at værdien skal være 

både mindst 30 % og mindst 1 mio. kr. højere eller 

lavere end værdien i det bindende svar.

Der foreligger ikke eksempler på, at bestemmelsen 

tidligere har været anvendt i praksis. Henset hertil, og 

henset til den blotte risiko for, at et bindende svar 

tilbagekaldes, medfører efter skatteministerens 

opfattelse, at retssikkerheden og dermed tilliden til 

skattemyndighederne hos borgerne kan svækkes, 

hvorfor reglen foreslås ophævet med virkning for 

bindende svar, der afgives den 1. januar 2018 eller 

senere. 

Samtidig foreslås en ensretning af værnetingsreglerne 

ved indbringelse af skattesager ved domstolene. Efter 

forslaget skal alle sager om skatte-, told- og 

afgiftsspørgsmål, der indbringes for domstolene som 

udgangspunkt anlægges ved den retskreds, hvor 

skatteministeriets modpart har hjemting. Ændringen 

medfører, at afgørelser af sager afgjort ved 

skatteankenævn, vurderingsankenævn eller 

motorankenævn ikke længere skal indbringes ved 

Københavns Byret, men derimod ved modpartens 

hjemting. Ændringen får virkning for sager, der 

anlægges efter 1. januar 2018. 

Lovstof
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Lovforslag i høring om udvidelse af fradragsretten 

for erhvervsmæssige lønudgifter mv.

Skatteministeren har sendt lovforslag i høring om 

udvidelse af fradragsretten for erhvervsmæssige 

lønudgifter mv.

Lovforslaget skal ses på baggrund af to principielle 

domme fra Højesteret, hvor Højesteret afgjorde, at 

der ikke er hjemmel i skattelovgivningen til at fradrage 

lønudgifter, der vedrører etablering af ny virksomhed 

eller udvidelse af eksisterende virksomhed.

Med lovforslaget foreslås det, at virksomheder kan 

fratrække erhvervsmæssige lønudgifter til 

virksomhedens ansatte samt erhvervsmæssige 

udgifter tilknyttet ansættelsesforholdet. 

Med lønudgifter menes udgifter, der afholdes direkte 

til fordel for virksomhedens egne ansatte, såsom løn, 

bonus og lønaccessorier (kursusudgifter, fri telefon 

mv.).

Lovforslaget betyder endvidere, at der også vil være 

fradrag for lønudgifter, der er afholdt med henblik på 

erhvervelse af skattefri indkomst, herunder skattefrie 

datterselskabsudbytter, aktieavance mv., ligesom der 

også vil være fradrag for forgæves afholdte 

lønudgifter, evt. hvor en udvidelse af virksomheden 

ikke effektueres. Fradragsretten gælder således også 

for lønudgifter, der ikke anses for løbende 

driftsomkostninger, men som anlægsudgifter, 

herunder lønudgifter i forbindelse med køb, salg og 

omstrukturering af virksomheden.

Med fradragsretten for erhvervsmæssige udgifter 

tilknyttet ansættelsesforholdet sikres samtidig 

fradragsret for accessoriske udgifter, herunder 

personaleomkostninger eller huslejeudgifter, hvor en 

eller flere medarbejdere har beskæftiget sig med 

eksempelvis omstrukturering eller udvidelse af 

virksomheden. Virksomhederne tvinges således ikke 

til at foretage en administrativt tung opdeling af 

udgifterne i en fradragsberettiget og en ikke-

fradragsberettiget del. 

Virksomhedens lønudgifter mv. til såkaldte ”Investor 

Relations”-aktiviteter og lønudgifter afholdt i 

forbindelse med selskabets børsintroduktion vil som 

udgangspunkt også være omfattet af den foreslåede 

udvidelse af fradragsretten.

Lovstof

Selskabsskat

4

Der vil fortsat ikke være fradrag for udgifter til eksterne 

konsulenter i forbindelse med udvidelse af virksomheden, 

ligesom der heller ikke vil være fradrag for salgsbonus 

mv., hvor denne er afholdt i ejernes og ikke i 

virksomhedens interesse.

I de tilfælde, hvor en lønudgift mv. skal lægges til 

anskaffelsessummen for et aktiv, kan udgiften ikke 

fradrages efter den foreslåede bestemmelse.

Den foreliggende udgave af lovforslaget giver ikke fradrag 

hos selskaber, der fx betaler moderselskabet for 

anvendelse af moderselskabets ansatte med henblik på 

en udvidelse af datterselskabets virksomhed, ligesom 

lovforslaget heller ikke sikrer fradrag, når udgiften 

afholdes til bestyrelsesmedlemmer. Det vil forhåbentlig 

blive ændret.  

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2018 men 

med virkning fra og med indkomståret 2012. Der vil 

kunne søges om genoptagelse, hvis virksomheden ikke 

har taget fradrag for lønudgifter, herunder rejse- og 

opholdsudgifter, der med forslaget bliver 

fradragsberettigede. Ikrafttrædelsestidspunktet bør dog 

fremrykkes, således at selskaberne allerede kan indrette 

sig herpå ved indgivelsen af selvangivelsen for 2017.

Med lovforslaget indfrier regeringen herved sit løfte om 

på en enkel og administrerbar måde at sikre 

virksomhederne fradrag for erhvervsmæssige lønudgifter 

mv. Hermed slipper virksomhederne for den store 

administrative belastning, det er at holde styr på, om den 

enkelte medarbejder beskæftiger sig med virksomhedens 

løbende drift eller eksempelvis udfører arbejde i 

forbindelse med udvidelse af virksomheden. 
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Landsskatteretsafgørelse om vederlag for 

tegningsretter

Landsskatteretten har den 6. juli 2017 afsagt en 

afgørelse om beskatning af et selskabs vederlag for 

tegningsretter, der udløber uudnyttet. 

Baggrund

Et selskab havde i 2004 udstedt et antal 

tegningsretter til udvalgte medarbejdere. 

Medarbejderne købte tegningsretterne til 

markedspris, og købesummen modtaget af selskabet 

opførtes i selskabets regnskab som gæld.

Tegningsretterne kunne udnyttes af medarbejderne 

frem til den 31. december 2009. 

Inden udløbet af udnyttelsesperioden blev 

tegningsretterne som en konsekvens af en 'change 

of control‘-situation overdraget fra medarbejderne til 

selskabet. 

Tegningsretterne udløb uudnyttede i 2009. I 

årsrapporten for 2009 overflyttedes beløbet fra gæld 

til egenkapitalen som 'tilbageførsel af ej udnyttede 

warrants'. Beløbet medtoges ikke i selskabets 

skattepligtige indkomst for 2009, idet selskabet anså 

beløbet for skattefri overkurs. 

SKAT kunne ikke tilslutte sig, at beløbet skulle anses 

for skattefri overkurs, idet der efter deres opfattelse 

ikke kan være tale om anvendelse af overkursreglen, 

når der ikke udstedes aktier, og idet SKAT således er 

af den opfattelse, at overkurs begrebsmæssigt 

forudsætter udstedelse af aktier. I stedet anså SKAT 

beløbet for skattepligtigt efter statsskattelovens § 4.

Beskatningstidspunktet fastsattes som 2009, dvs. 

det år, hvor tegningsretterne var udløbet. Dette er 

begrundet i, at det trods tidligere retserhvervelse 

først var på dette tidspunkt, det kunne konstateres, at 

tegningsretterne udløb uudnyttet, og at der således 

ikke ville blive udstedt aktier og en behandling af 

beløbet som skattefri overkurs således ikke ville blive 

aktuel. 

Landsskatteretten tiltrådte SKATs bedømmelse af 

sagen og anså beløbet for skattepligtigt efter 

statsskattelovens § 4.
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Landsskatteretsafgørelse om opgørelse af 

anskaffelsessummen for edb-software til 

afskrivning

Et selskab havde deltaget i udarbejdelsen af et IT-

system og havde i den forbindelse afholdt udgifter til 

hhv. investering i systemet, til licenser og hosting 

samt til implementering og transport mv.

Selskabet havde aktiveret hele udgiften som tilgang 

til driftsmidler med mulighed for afskrivning efter 

afskrivningslovens kapitel 2. SKAT havde derimod 

anset udgiften til investeringen i systemet for 

omfattet af afskrivningslovens § 40 om goodwill og 

andre immaterielle aktiver, mens de havde anset 

udgifterne til licens og hosting for omfattet af 

afskrivningslovens kapitel 2. Udgifterne til 

implementering og transport mv. havde SKAT anset 

for driftsomkostninger omfattet af statsskattelovens 

§ 6, stk. 1 litra a og således ikke som 

afskrivningsberettigede. 

Selskabet nedlagde ved sagen påstand om, at 

udgiften til implementering og transport mv. skulle 

omfattes af afskrivningslovens kapitel 2, hvorefter der 

ville være mulighed for afskrivning på denne del af 

udgiften.

Landsskatteretten tiltrådte ikke SKATs afgørelse, idet 

de anså udgiften til investering i IT-systemet for at 

være anskaffelse af edb-software og således 

omfattet af afskrivningslovens kapitel 2. Desuden 

fastslog de, at anskaffelsessummen skal forstås som 

udgiften tillagt udgift til eksempelvis opsætning, 

implementering mv. På denne baggrund fastslog 

Landsskatteretten, at udgiften til implementering og 

transport skulle omfattes af afskrivningslovens § 2, 

stk. 2. Desuden fastslog Landsskatteretten, at 

udgiften til investeringen i IT-systemet som en afledt 

ændring også skulle omfattes af afskrivningslovens §
2, stk. 2.

Herefter var det op til selskabet at vælge, om den 

samlede udgift skulle straksafskrives i 

anskaffelsesåret eller indgå i driftsmiddelsaldoen. 
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Bindende svar fastslår at digital valuta anses for 

struktureret fordring omfattet af kursgevinstloven

Skatterådet fandt i en afgørelse offentliggjort i SKM 

2017.520, at den digitale valuta Bookcoins må anses 

for at være en struktureret fordring omfattet af 

kursgevinstlovens bestemmelse om finansielle 

kontrakter. Ved opgørelse af spørgers skatteregnskab 

kunne Bookcoins ikke anvendes. 

Kursgevinstloven omfatter bl.a. gevinst og tab "ved 

afståelse eller indfrielse af pengefordringer, herunder 

obligationer, pantebreve og gældsbreve ...". 

Skatterådet har i en afgørelse truffet i august 2017 

haft lejlighed til at tage stilling til den skattemæssige 

behandling af Bookcoins, herunder om et Bookcoin-

bevis anses for at være en pengefordring, der er 

omfattet af kursgevinstlovens regler.  

Det følger af afgørelsen, at SKAT anser Bookcoins 

som et såkaldt virtuelt valutasystem med 

tovejspengestrømme. Dette indebærer, at brugerne 

kan købe og sælge Bookcoins svarende til 

kursværdien af brugernes almindelige valuta. Værdien 

af Bookcoins reguleres efter udviklingen af 

sølvprisen, således at 1 Bookcoin svarer til 1 gram 

sølv. SKAT refererer desuden til, at udbyderne af 

Bookcoins oplyser, at indehavere af Bookcoins ejer 

sølv. Spørger oplyser, at sølvet kan identificeres, når 

Bookcoins konverteres til sølvbarer.

Efter det oplyste eksisterer der en mængde sølv 

svarende til de udstedte Bookcoins. De pågældende 

sølvbarer er allokeret til Bookcoins-depoter, 

medmindre kunden særskilt har bedt om at få 

sølvbarerne udskilt og udleveret. 

På denne baggrund konkluderer SKAT, at den 

ejendomsretlige individualisering af sølvbarer først 

sker ved en eventuel konvertering til sølvbarer, og at 

indehaveren af Bookcoins indtil eventuel konvertering 

besidder en pengefordring i form af en struktureret 

fordring, hvis værdi følger udviklingen i sølvprisen.  

Dermed anser SKAT Bitcoins som omfattet af 

kursgevinstlovens bestemmelser om finansielle 

kontrakter. 
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Endvidere fandt SKAT ikke, at Bookcoins kunne 

anvendes ved aflæggelse af spørgers skatteregnskab, 

da Bookcoins ikke anses for at være en officiel valuta, 

jf. bestemmelserne i skattekontrolloven.  

Skatterådet tiltrådte SKATs begrundelse og indstilling.

Kommentar til afgørelse 

I og med at SKAT i sin indstilling refererer til, at det er 

oplyst, at indehaverne af Bookcoins ejer sølv, er det 

ikke umiddelbart indlysende, hvorfor SKAT vurderer, 

at et Bitcoin-bevis er en pengefordring og dermed 

omfattet af kursgevinstlovens regler om finansielle 

kontrakter. SKATs synspunkt om, at det har 

betydning, hvorvidt der er sket ejendomsretlig 

individualisering af sølvbarerne eller ej, er ikke 

nærmere forklaret.

Afgørelsen illustrerer, at det kan være vanskeligt at 

vurdere, hvorvidt en given investering er omfattet af 

kursgevinstlovens regler, herunder om investor efter 

SKATs opfattelse har en fordring i penge eller på et 

andet aktiv – eksempelvis en vis mængde sølv. 

Sondringen er imidlertid afgørende for, hvorvidt 

investeringen omfattes af kursgevinstlovens regler 

eller ej. Investor må således være varsom, når der 

foretages investeringer i eksempelvis digital valuta. 
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Landsskatteretten nægter tabsfradrag på 

regresfordring på tidligere ægtefælle ved indfrielse 

af dennes andel af gæld

Landsskatteretten stadfæster bindende 

forhåndsbesked, hvorefter SKAT nægter tabsfradrag 

på regresfordring på tidligere ægtefælle ved indfrielse 

af dennes andel af gæld med følgende begrundelse:

"Du har først fået et regreskrav på det tidspunkt, hvor 

din tidligere ægtefælle ikke er i stand til at betale sin 

andel af lånet til [finans1]. Din anskaffelsessum for 

fordringen (kursværdien af fordringen) anses for at 

være kr. 0, da din tidligere hustru ikke var i stand til at 

betale til [finans1]."

Personer skal i medfør af KGL § 14 medregne 

gevinster og tab på fordringer ved opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst. Det fremgår endvidere af KGL 

§ 26, at gevinster og tab på fordringer opgøres som 

forskellen mellem anskaffelsessummen og 

afståelsessummen. Som anskaffelsessum anvendes 

kursværdien på erhvervelsestidspunktet, medmindre 

den skattepligtige godtgør at have erhvervet 

fordringen for et højere beløb.

At Landsskatteretten godkender, at regresfordringen 

skal anses for anskaffet til kursværdien er i 

fuldstændig modstrid med, at regresfordringer 

vedrørende misligholdte pengefordringer skal anses 

for anskaffet til det beløb, som rent faktisk bliver 

indfriet, og som danner grundlag for regresfordringen. 

Dette fremgår bl.a. af skatteministerens lovfortolkning 

tilbage i 1991, hvor skatteministeren udtaler: 

"Kautionisten erhverver sit regreskrav ved indfrielse af 

sin kautionsforpligtelse og må efter min opfattelse 

have erhvervet regreskravet for det beløb, hvormed 

han eller hun har indfriet sin kautionsforpligtelse. Den 

betalte kaution udgør dermed kautionistens 

anskaffelsessum for regreskravet.”

Skatteministeren supplerer endvidere med: "at hvis 

kautionistens anskaffelsessum for regreskravet i 

stedet skulle ansættes til regreskravets aktuelle 

kursværdi på tidspunktet for kautionsbetalingen, ville 

der i øvrigt opstå et urimeligt skattemæssigt resultat i 

situationer, hvor kautionisten efterfølgende opnår fuld 

dækning for sit regreskrav.

Afgørelse 
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En kautionist, som opfylder sin kautionsforpligtelse og 

efterfølgende opnår dækning hos skyldneren, har 

hverken haft gevinst eller tab, men ville i en sådan 

situation blive beskattet af en opgjort gevinst, hvis 

regreskravets anskaffelsessum skulle ansættes til et 

mindre beløb end det faktisk betalte kautionsbeløb."

Skatteministerens udtalelse fremgår som svar på 

spm. 45 i Betænkning nr. 231 – Betænkning over 

Forslag til lov om ændring af lov om skattemæssig 

behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og 

finansielle kontrakter (kursgevinstloven) og forskellige 

andre skattelove (Koncerninterne fordringer mv.) Nr. L 

231 1991-92, 1. samling.

FSR – Danske Revisorer skriver endvidere i deres 

nyhedsbrev i 2012 ved indførelse af personers 

generelle fradrag for tab på fordringer om 

"REGRESKRAV VED KAUTION": En tredje positiv følge 

af de nye regler om tab på fordringer er, at man som 

kautionist har mulighed for at fratrække det beløb, 

man har måttet betale til banken, da kautionen blev 

aktuel. Når du som kautionist har indfriet et 

kautionsbeløb, får du et såkaldt regreskrav mod 

debitor. Hvis debitor ikke kan betale dit regreskrav 

som følge af konkurs, vil du have mulighed for at 

fratrække tabet efter kursgevinstloven. Tabet vil i 

dette tilfælde udgøre hele det indfriede beløb."

Man kan kun håbe på, at afgørelsen bliver indbragt for 

domstolene, eller at afgørelsen på anden vis 

underkendes eller trækkes tilbage.

Uanset landsskatteretsafgørelsen vil der efter vores 

opfattelse fortsat være fradrag for tab ved 

erhvervsmæssig kaution, når kautionen er påtaget 

som led i aktuelle bestræbelser på at erhverve 

skattepligtig indkomst inden for de naturlige rammer 

af den hidtidige virksomhed. 

Peter Rose Bjare

Partner, Selskabsskat

Mobil +45 5374 7025

peter.bjare@kpmg.com
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Højesteretsdom om subsidiær beskatningsret til 

erstatning for positiv opfyldelsesinteresse

Højesteret har den 16. august 2017 afsagt dom 

(SKM2017.506.HR ) i en sag om beskatning af 

erstatning for positiv opfyldelsesinteresse. Der var i 

sagen tale om erstatning, som to danske 

sambeskattede selskaber havde modtaget for en 

norsk aftaleparts misligholdelse af en aftale om køb 

af faste ejendomme beliggende i Danmark og Norge. 

Sagen drejede sig om, hvorvidt Danmark kunne 

beskatte den del af erstatningen, der vedrørte 

ejendommene beliggende i Norge eller udelukkende 

erstatning vedrørende ejendomme beliggende i 

Danmark.

Ifølge danske regler, jf. selskabsskattelovens § 8, stk. 

2, kan indtægter fra fast ejendom generelt kun 

beskattes i kildelandet, når der ikke er valgt 

international sambeskatning. Danmark kan dog 

alligevel beskatte indtægterne fra en fast ejendom i 

udlandet på baggrund af en subsidiær beskatningsret, 

når kildelandet frafalder beskatningsretten i henhold 

til en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Der er 

ligeledes en regel om subsidiær beskatningsret i den 

nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Det blev fastslået ved Højesteret på baggrund af en 

udtalelse fra det norske Skattedirektoratet, at Norge 

ikke havde hjemmel til at beskatte erstatningen 

vedrørende de norske ejendomme.

Højesteret fastslog, at bestemmelsen i 

selskabsskattelovens § 8, stk. 2, 3. pkt. tillægger 

Danmark subsidiær beskatningsret i alle situationer, 

hvor kildelandet frafalder den beskatningsret, de er 

tillagt efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst. 

Højesteret var således ikke enige i appellanternes 

påstand om, at den subsidiære beskatningsret ikke 

skulle omfatte situationer, hvor kildelandet ikke 

udtrykkeligt har frafaldet beskatningen i 

overenskomsten, men alene på grund af en 

begrænset intern hjemmel ikke beskatter den 

pågældende indkomst.

Afgørelse

Selskabsskat

Dommen fastslår desuden, at skatteministeriet ved 

anlæggelse af en sag ved domstolene som 

udgangspunkt ikke er bundet af den administrative 

behandling af sagen og således er berettiget til at 

fremkomme med nye anbringender ved domstolene. 

Skatteministeriets anbringende om beskatning efter 

ejendomsavanceloven blev således tilladt, på trods af 

at denne betragtning tidligere havde været afvist ved 

den administrative behandling af sagen. 

Højesteret stadfæster således Østre Landsrets dom, 

hvorefter hele erstatningen skal beskattes i Danmark. 

Birgitte Tandrup

Director, Selskabsskat

Mobil +45 5374 7053

Birgitte.tandrup@kpmg.com
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Styresignal om omlægning af indkomstår

SKAT udsendte den 19. september 2017 styresignalet 

SKM2017.553.SKAT om omlægning af indkomstår, 

således at der også kan ske omlægning af et 

administrationsselskabs indkomstår i en 

sambeskatning som følge af forhold i et datterselskab. 

SKAT fastslog i tidligere styresignal 

SKM.2016.133.SKAT, at fx en brancheændring i et 

datterselskab ikke vil være "forhold, der gør sig 

gældende for selskabet" og dermed ikke kan begrunde 

en omlægning af indkomståret for 

administrationsselskabet efter selskabsskattelovens §
10, stk. 2, 1.-3. pkt. 

I samme styresignal fastslog SKAT, at "andre forhold" i 

et datterselskab ikke vil kunne begrunde en 

omlægning af administrationsselskabets indkomstår 

efter selskabsskattelovens § 10, stk. 2, 4. pkt. 

SKAT er sidenhen blevet opmærksom på, at 

ovenstående fortolkning af selskabsskattelovens § 10 

kan medføre uhensigtsmæssige situationer i 

sambeskatninger. 

Med det nye styresignal giver SKAT nu mulighed for, 

at et administrationsselskab kan opnå tilladelse til 

omlægning af sit indkomstår efter 

selskabsskattelovens § 10, stk. 2, 4. pkt., når det er 

begrundet i forhold, der gør sig gældende for 

datterselskabet, såsom hensyn til sæson, 

brancheændring, personaleferie, nye 

forretningsforbindelser, koncerntilhørsforhold eller 

"andre forhold".  

Driften i en sambeskattet koncern kan være placeret 

udelukkende i et datterselskab, og derfor må forhold i 

et datterselskab i henhold til det nye styresignal kunne 

begrunde tilladelse til omlægning af indkomstår for et 

administrationsselskab. 

Andet 

Selskabsskat
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Anders Berg

Consultant, Selskabsskat

Mobil +45 5374 7097

anders.berg@kpmg.com

Hvis der samtidig placeres drift i et 

administrationsselskab, og driften i et datterselskab er 

af underordnet karakter i forhold til driften i 

administrationsselskabet, vil det dog afhænge af en 

konkret vurdering, om fx en brancheændring eller 

andre forhold i datterselskabet kan begrunde, at 

administrationsselskabet kan opnå tilladelse til at 

omlægge sit indkomstår.  

Den ændrede praksis i SKM.2017.533.SKAT vil blive 

indarbejdet i Den juridiske vejledning 2018-1. Den 

øvrige praksis, som er indeholdt i 

SKM.2016.133.SKAT, ændres ikke. 
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Transfer pricing-reguleringer

Danmark: SKATs årlige redegørelse for transfer 

pricing-reguleringer

Den 30. august 2017 udgav SKAT deres årlige 

redegørelse for udviklingen på transfer pricing-

området, der indeholder en beskrivelse af tendenser 

samt statistikker og prognoser. I redegørelsen for 

2016 (PDF 650 KB) ses det, at der er gennemført et 

rekordhøjt antal af transfer pricing-forhøjelser og 

-nedsættelser.

Rekordstore indkomstnedsættelser

Ved en sammenligning af oplysningerne i SKATs 

redegørelse for 2015 med SKATs redegørelse for 

2016 (sammenligningstallene for sidste år i parentes) 

ses det, at: 

‒ SKAT har gennemført 20 (26) nedsættelser

svarende til 11,5 mia. kr. (0,5 mia. kr.) i de 

såkaldte Mutual Agreement Procedure (MAP)-

sager for selskaber, der har bedt om lempelse for 

dobbeltbeskatning.

‒ SKAT har gennemført 188 (142) skatterevisioner,

der samlet set har resulteret i forhøjelser på 7,3 

mia. kr. (5,9 mia. kr.).

‒ SKAT har færdigbehandlet 22 (25) MAP-sager,

mens 143 (129) MAP-sager stadig er under 

behandling, dvs. antallet af uafsluttede MAP-sager 

er steget. 

‒ SKAT har afsluttet 7 (8) af de såkaldte Advance

Pricing Arrangement (APA)-sager, mens 21 (19) 

sager stadig er under behandling.

De sager, der i 2016 har resulteret i en forhøjelse, har 

hovedsageligt drejet sig om prisfastsættelse af 

koncerninterne varetransaktioner og tjenesteydelser, 

finansiering, immaterielle aktiver og 

indkomstallokering til filialer. De største forhøjelser 

vedrører fortsat overdragelser og brug af immaterielle 

aktiver.

Ved udgangen af 2016 var 29 (30) af de verserende 

MAP-sager stillet i bero, da sagerne var under 

behandling i retssystemet, dvs. sagerne afventede en 

klageafgørelse fra Skatteankestyrelsen, domstolene 

eller en udenlandsk ret, før behandlingen af MAP-

sagerne kunne gå i gang. 

Nye tiltag – Alternative Dispute Resolution

I 2016 tog SKAT initiativ til at afprøve en ny 

konfliktmæglingsmodel for at skabe mere fremdrift i 

sagerne og undgå lange sagsforløb. Projektet var 

inspireret af de britiske myndigheders erfaringer med 

konfliktmæglingsmodellen "Alternative Dispute 

Resolution". SKAT har forsøgt at etablere en lignende 

model i Danmark, hvor der bruges interne mæglere.  

SKAT har således uddannet 12 interne mæglere i den 

samme metode og med de samme undervisere som 

i Storbritannien. Da uddannelsen af disse mæglere 

først lige er afsluttet, vil resultaterne af sagerne først 

vise sig i løbet af 2017 og 2018. 

fortsættes …
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Transfer pricing-reguleringer

KPMG’s bemærkninger

Det historiske niveau for indkomstnedsættelser, som 

højst sandsynligt relaterer sig til SKATs 

indkomstforhøjelser i tidligere år, ligger i det store 

hele (bortset fra et enkelt år) på lige under 1 mia. kr. 

om året. Det rekordhøje niveau for 

indkomstnedsættelser i 2016 kan anses for gode 

nyheder for de skatteydere, der kan risikere at blive 

dobbeltbeskattet.   

De samlede indkomstnedsættelser for 2016 er 

væsentligt højere end den tilsvarende sum af 

indkomstforhøjelserne. Det ser ud, som om 

indkomstforhøjelserne har fundet et mere stabilt leje. 

Reguleringerne i 2015 og 2016 har i det store hele 

været lavere end i de tre foregående år (2012-2014). 

Dog skal det nævnes, at især 2012-2014 var præget 

af et par store sager vedrørende immaterielle aktiver. 

Det er vurderingen, at det strukturelle niveau for 

transfer pricing-reguleringer ligger tættere på 

niveauet for 2015 og 2016 end for de forudgående tre 

år.

Stigningen i antal af skatterevisioner og det 

tilsyneladende konstante niveau for 

indkomstreguleringer i 2016 er først og fremmest et 

udtryk for, at SKAT fastholder et fortsat og tydeligt 

fokus på transfer pricing-revisioner i Danmark. Når 

man ser på historikken og den politiske bevågenhed, 

der er på transfer pricing i Danmark, sammen med 

implementeringen af OECD's indsatsplaner 

vedrørende deres BEPS-projekt (Base Erosion and 

Profit Shifting), er det ikke sandsynligt, at det 

nuværende niveau for skatterevisioner og 

reguleringer vil ændre sig i den nærmeste fremtid. 

Det rekordhøje niveau for indkomstnedsættelser 

kunne, set i lyset af de tidligere gennemførte og 

alment ansete aggressive transfer pricing-

ansættelser, tyde på, at behandlingen af de 

igangværende MAP-sager er blevet forbedret. Hvilket 

kan udlægges som, at risikoen for dansk 

dobbeltbeskatning er blevet mindre. 

Johnny Bøgebjerg

Director, Transfer Pricing

Mobil +45 5374 7090 

johnny.bogebjerg@kpmg.com

Mads Frid Nørgaard

Senior Consultant, Transfer Pricing

Mobil +45 5374 7038 

mads.frid.norgaard@kpmg.com
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Transfer Pricing

Offentlig tilgængelig land for land-rapportering

Den 6. juli 2017 rykkede en obligatorisk 

offentliggørelse af den såkaldte land for land-

rapportering (ofte forkortet som 

CBC-rapportering) et skridt nærmere, da 

EU-Parlamentet her afsluttede sin første afstemning i 

plenum om Kommissionens direktivforslag. 

Parlamentet gav med et stort flertal sin klare 

opbakning til at fortsætte lovgivningsprocessen. 

Forslaget om offentlig land for land-rapportering blev 

oprindeligt fremsat af EU-Kommissionen den 12. april 

2016 som en del af Kommissionens "Anti-tax 

Avoidance Package".  

Skattemyndighederne inden for EU har allerede i vidt 

omfang adgang til de store koncerners land for land-

rapportering, og som følge af OECD’s BEPS Action 

13 blev en sådan forpligtelse lovpligtig i Danmark 

med virkning fra 2017. Denne land for land-

rapportering er dog ikke offentligt tilgængelig, i den 

forstand at den alene skal indsendes til 

skattemyndighederne. Mange virksomheder har 

følgelig allerede testet og analyseret deres land for 

land-rapporter ud fra et risikoperspektiv, og ud fra 

hvor man kan forvente at blive udfordret af lokale 

skattemyndigheder. 

I forhold til OECD’s land for land-rapportering vil 

Kommissionens forslag til offentliggørelse godt nok 

indeholde færre elementer. Der er dog ingen tvivl om, 

at med en obligatorisk offentliggørelse på 

virksomhedens webside bliver kredsen af potentielle 

læsere udvidet dramatisk, og der skal helt givet 

bruges endnu flere ressourcer på at forklare 

rapportens indhold fremadrettet. 

Det foreliggende udkast fra EU-Kommissionen 

med bemærkninger fra EU-Parlamentet

Både Kommissionen og Parlamentet anser tvungen 

offentliggørelse af land for land-rapportering som et 

væsentligt element i bekæmpelsen af 

skatteunddragelse, allerede fordi forslaget øger 

gennemsigtigheden. 

Det fremhæves direkte i indledningen til direktivet, at 

denne gennemsigtighed har mange positive aspekter 

og vil gavne virksomhedens interessenter, både de 

eksterne og de interne.

Som eksempler nævnes aktionærernes mulighed for 

at evaluere de risici, virksomhederne tager, og det vil 

give myndigheder på tværs af landegrænser et bedre 

grundlag for at sammenligne effekter af national 

lovgivning. Selv for virksomhedens medarbejdere har 

gennemsigtigheden positive aspekter ifølge 

Kommissionen og Parlamentet og vil sikre objektive 

og troværdige oplysninger omkring 

arbejdsgivervirksomhedens finansielle situation.

Som ved den obligatoriske udveksling af land for land-

rapportering med skattemyndighederne er det (indtil 

videre) kun virksomheder med en konsolideret 

omsætning på mindst 750 mio. euro eller 5,6 mia. kr., 

der bliver omfattet af reglerne. Et forslag om at 

nedsætte grænsen til 40 mio. euro blev ikke 

vedtaget. 

Land for land-rapportering skal lægges frem offentligt 

tilgængeligt på moderselskabets hjemmeside og 

forblive der i minimum 5 år. Ansvaret påhviler 

ledelsen i moderselskabet, med den undtagelse at 

hvis moderselskabet er hjemmehørende uden for EU, 

videreføres ansvaret til ledelsen i koncernens 

datterselskab eller faste driftssted i EU. 

Informationer, der skal inkluderes i rapporten, 

relaterer sig til alle selskaber i koncernen, også 

selskaber uden for EU, og omfatter for nærværende 

syv områder for hvert land: 

a) Kort beskrivelse af aktiviteterne

b) Nettoomsætning

c) Antal medarbejdere

d) Resultat før skat

e) Påløbet skat for året (ikke udskudt skat og

hensættelser til "uncertain tax positions”)

f) Skat betalt i året

g) Akkumuleret indtjening.

fortsættes…
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Transfer Pricing

Under behandlingen i Parlamentet den 6. juli 2017 

tilsluttede man sig derudover følgende tilføjelser, 

som nu vil indgå i den videre dialog: 

‒ Rapporten skal indeholde en oversigt over

samtlige koncernselskaber, anlægsaktiver, registreret 

selskabskapital, anvendelse af særlige skattefordele 

(eks. patent box), oplysning om modtagne subsidier, 

donationer foretaget til politiske organisationer mv. 

samt omsætning med koncernselskaber.

‒ Forslag om en "safeguard clause", der skal

muliggøre, at visse informationer kan undlades 

midlertidigt, hvis offentliggørelsen af disse vil være til 

skade for koncernens kommercielle position. 

Forventet ikrafttræden og den videre proces i EU

Forslaget er nu tilbage hos de ansvarlige komitéer 

med henblik på at indlede forhandlinger med Rådet 

og Kommissionen. 

Da forslaget stilles som en ændring af 

Regnskabsdirektivet baseret på den almindelige 

lovgivningsprocedure under TEUF, artikel 50, stk. 1, 

skal det godkendes af både medlemslandenes 

finansministre i det økonomiske og finansielle råd 

(Economic and Financial Affairs Council (ECOFIN)) 

samt af Europa-Parlamentet. 

Der er endnu ikke planlagt en afstemning i Rådet. 

Et forsigtigt gæt vil være, at reglerne indføres med 

virkning for indkomståret 2019.

Erfaringer med land for land-rapportering

Der findes i forvejen lignende regler om land for land-

offentliggørelse af skattebetalinger for virksomheder i 

udvindingsindustrien. Disse regler indførtes i 

årsregnskabsloven i 2015 på baggrund af 

Regnskabsdirektivet med virkning for regnskabsår 

med begyndelse den 1. januar 2016 eller senere. Her 

er fokus ligeledes på at skabe gennemsigtighed for 

interessenter med en forventning om, at det vil 

medføre, at både virksomheder og regeringer udviser 

en ansvarlig adfærd. Virksomheder, som beskæftiger 

sig med minedrift, olie- og gasudvinding mv., og som 

foretager betalinger af en vis størrelse til regeringer i 

EU, forpligtes således til at offentliggøre, hvilke 

skatter der betales hvor, og hvilken type aktiviteter de 

dækker over. 

Der er stadig kun begrænsede erfaringer at trække på, men 

i takt med at flere lande indfører krav om offentliggørelse af 

skattebetalinger, vil brugbarheden for offentligheden øges, 

hvilket forventes at øge opmærksomheden på 

skattebetalingerne generelt. Samtidig ses det oftere, at 

virksomheder med stor offentlig bevågenhed frivilligt 

foretager en land for land-rapportering, der overstiger de 

nuværende krav.

Relevante overvejelser

De nye initiativer pålægger uden tvivl virksomhederne 

væsentligt øgede administrative opgaver. Det gælder både i 

form af den egentlige rapportskrivning, men i særdeleshed 

også i form af tilpasning af interne økonomisystemer, 

opsætning af økonomirapportering, kvalitetssikring samt 

risikovurdering. Kommissionen lægger op til, at land for 

land-rapporten skal revideres, hvilket ligeledes vil tvinge 

virksomhederne til grundig dokumentation af processer og 

kontrolmiljø.  

Allerede nu vil det være relevant at overveje:

‒ Kan eksisterende ERP- og rapporteringssystemer give 

de rette tal til brug for land for land-rapporteringen, og 

hvordan forholder man sig til tal, der ikke kan hentes 

direkte fra regnskaber og konsolideringer osv. (der 

kunne eksempelvis være en udfordring med påløbne 

skatter og skat betalt i året)?

‒ Hvis der ikke indføres et rimeligt væsentlighedsniveau i 

forbindelse med oplysninger omkring særlige 

skattefordele og donationer til politiske organisationer, 

hvordan sikres så tilstrækkelig registrering og 

rapportering af sådanne forhold?

‒ Hvordan skal den interne proces omkring godkendelse 

af en offentlig land for land-rapport tilrettelægges, og 

hvem skal involveres? 

‒ CBCR skal kunne forklares til modtagere, som ikke har 

nogen særlige forudsætninger for at forstå skat. Dette 

vil kræve en særlig form for kommunikation (som for 

eksempel i retning af de rapporter, som australske 

virksomheder udarbejder efter Tax Transparency Code).

Som multinational virksomhed bør man snarest danne sig et 

billede af, hvordan en offentlig land for land-rapport vil se 

ud, og sammenholde den med al anden information, der er 

offentligt tilgængelig (regnskaber, CSR-rapporter, corporate 

governance-rapporter, investor relations-kommunikation, 

virksomhedspræsentationer osv.). Der bør naturligvis være 

en sammenhæng mellem land for land-rapporteringen og 

budskaberne i øvrig tilgængelig information, og 

skatteafdelinger, kommunikationsafdelinger og Investor 

Relations har en fælles opgave i at sikre denne 

sammenhæng.

Søren Dalby

Partner, Tax Transformation

Mobil +45 5374 7030 

soren.dalby@kpmg.com
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Transfer Pricing
KPMG TaxNewsFlash – Transfer Pricing

The list below provides an overview of the latest transfer pricing news around the globe.

September 2017

21 Sep - EU: EC communication on taxation of single digital economy; alternative transfer pricing approaches being considered

20 Sep - OECD: IT guidelines for country-by-country reporting exchanges

19 Sep - KPMG report: Discussion draft, attribution of profits to permanent establishments (comments on BEPS Action 7)

18 Sep - KPMG report: Discussion draft, BEPS Action 10 revised guidance on profit splits

15 Sep - UK: Effects of diverted profits tax on transfer pricing adjustments; 90% increase

13 Sep - Spain: New form for reporting related-party transactions, or transactions involving “tax havens”

12 Sep - Ireland: Transfer pricing included in recommendations for corporation tax

6 Sep - OECD: New guidance on country-by-country reporting (BEPS Action 13)

5 Sep - Denmark: Annual reporting on transfer pricing adjustments

August 2017

22 Aug - Country-by-country reporting: Timeline of notification requirements per country

22 Aug - Australia: Practical experiences on filing Part A of Australian Local files for some “significant global entities”

21 Aug - Australia: Taxpayer withdraws appeal; transfer prices and related-party loans

14 Aug - Latvia: Transfer pricing reporting requirements include country-by-country reports

11 Aug - United States: IRS now accepting country-by-country report (Form 8975)

4 Aug - New Zealand: Update on BEPS, transfer pricing proposals

2 Aug - India: Foreign exchange fluctuation gain or loss, operating income and arm’s length pricing

1 Aug - Hong Kong: Transfer pricing legislation expected by late 2017; findings of BEPS consultation

1 Aug - India: Country-by-country reporting, update

July 2017

28 Jul - Asia Pacific: Transfer pricing review, third quarter 2017

28 Jul - India: “Location savings” not sole basis for arm’s length price

20 Jul - Czech Republic: Legislation for implementing country-by-country reporting advances

19 Jul - Australia: ATO compliance activity relating to transfer pricing; updates about compliance, CbC documentation

18 Jul - OECD: Additional guidance for country-by-country reporting (BEPS Action 13)

13 Jul - Mexico: Negotiating APAs, “fast track” for maquila companies

12 Jul - Malaysia: Updated guidelines for transfer pricing

11 Jul - Singapore: Draft transfer pricing legislation

10 Jul - Asia Pacific: Country-by-country reporting; implementation issues

7 Jul - EU: European Parliament adopts report on proposal for “public” country-by-country reporting

7 Jul - Asia Pacific: Survey of country-by-country reporting in 15 countries

5 Jul - OECD: Comments on BEPS discussion draft; guidance on hard-to-value intangibles

5 Jul - Japan: Retroactive transfer price adjustments, from customs valuation perspective

International developments
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Sverige – ændring af beskatning af medarbejdere og 

arbejdsgiverforpligtelser for udenlandske selskaber 

Skatteverket i Sverige har i løbet af sommeren 2017 

fremlagt et forslag om ændring af beskatning af 

personer, der midlertidigt arbejder i Sverige, samt 

fremlagt forslag om ændring af 

arbejdsgiverforpligtelserne for ikke-svenske selskaber, 

som har medarbejdere, der arbejder i Sverige.

Skatteverket foreslår blandt andet:

‒ At begrebet økonomisk arbejdsgiver skal bruges for

medarbejdere, der arbejder i Sverige.

‒ At 183-dages reglen skal kompletteres med en

undtagelse ved arbejdsudleje af medarbejdere til 

Sverige. 

‒ At udenlandske selskabet uden skattemæssigt fast

driftssted skal have arbejdsgiverforpligtelser i 

Sverige for medarbejdere, som udfører arbejde i 

Sverige.

‒ Udvidede rapporteringsforpligtelser for

arbejdsgiver/hvervgiver.

Skift fra formelt til økonomisk arbejdsgiverbegreb

Idet Sverige i dag benytter sig af begrebet "formel 

arbejdsgiver", indebærer det, at lønindkomst for arbejde 

udført i Sverige for et svensk selskab kan udtages fra 

svensk beskatning i henhold til den såkaldte 183-dages 

bestemmelse. En forudsætning er, at medarbejderen 

stadig har sin formelle ansættelse hos sin danske 

arbejdsgiver, og at denne udbetaler lønnen. 

I henhold til Skatteverkets forslag vil 183-dages 

bestemmelsen ikke længere finde anvendelse, når der 

er en svensk "økonomisk arbejdsgiver”; dette 

indebærer, at det bliver skat fra 1. dag med arbejde i 

Sverige.

Arbejdsgiverforpligtelser for udenlandske selskaber

Skatteverket foreslår også, at udenlandske 

virksomheder kan få svenske arbejdsgiverforpligtelser 

ved lønudbetalinger til medarbejdere, i det omfang 

lønnen vedrører arbejde udført i Sverige. Dette er ikke 

en forpligtelse for udenlandske virksomheder i dag, 

medmindre selskabet har et fast driftssted i Sverige.

Registrering af arbejdstager i Sverige

Derudover indeholder forslaget et krav om, at alle 

personer, der udfører arbejde i Sverige, skal registrere 

sig hos Skatteverket, uagtet at de er skattepligtige til 

Sverige eller ikke. Dette gælder i tilfælde af, at den 

enkelte ikke allerede har svensk personnummer eller 

samordningsnummer.

KPMG’s kommentarer

Skatteverket foreslår omfattende ændringer til dagens 

svenske skattelovgivning, og det vil, hvis det bliver til 

et lovforslag, få en væsentlig indvirkning på danske 

arbejdsgivere, som har medarbejdere, der udfører 

arbejde i Sverige, både hvad angår administration og 

omkostninger. Især de forslag, som indebærer, at der 

indføres en månedlig rapporteringsforpligtelse for 

udenlandske virksomheder, der betaler løn til 

medarbejdere, der udfører arbejde i Sverige, vil 

medføre en betydelig administration for danske 

virksomheder. 

KPMG Acor Tax’ Øresundsteam kommer til at følge 

udviklingen tæt, og vi kommer løbende til at holde 

seminarier, hvor vi nærmere gennemgår 

konsekvenserne af forslaget for danske virksomheder, 

når vi kender det lovforslag, som kan forventes 

fremlagt fra den svenske regering. 

Christina Brink

Senior Manager, Personskat

Mobil +45 5374 7054

christina.brink@kpmg.com
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Fast driftssted ved anvendelse af underleverandører

To nyligt offentliggjorte sager belyser, hvordan aktivitet 

udført i Danmark af andre end selskabets egne ansatte 

kan medføre fast driftssted i Danmark. 

Det fremgår af kommentaren til OECD's 

modeloverenskomst og dansk retspraksis, at tid brugt af 

en underentreprenør på et bygge-/anlægsarbejde skal 

betragtes som tid brugt af hovedentreprenøren og 

således kan være med til at skabe et skattemæssigt fast 

driftssted for denne. Hvilken betydning udlicitering af 

arbejde til en underleverandør i andre henseender har 

for fast driftsstedsbedømmelsen, har der indtil nu ikke 

være væsentlig praksis omkring.

Spørgsmålet er for nyligt behandlet i et bindende svar 

forelagt Skatterådet samt i en landsskatteretsafgørelse, 

hvor Landsskatteretten ændrede Skatterådets svar. I 

begge tilfælde har et udenlandsk selskab engageret en 

underleverandør til udførelse af en nærmere bestemt 

opgave i Danmark og har ikke selv egne ansatte i 

Danmark. 

SKM2017.431.LSR omhandler et litauisk selskab, der 

producerer mink, sælger avlsmink og minkskind. Det 

litauiske selskab har købt et antal mink fra et dansk 

selskab. I forbindelse med overdragelsen har de to 

selskaber indgået en samarbejdsaftale, således at det 

danske selskab fortsat opbevarer minkene i Danmark og 

sørger for den daglige pasning, pleje og fører tilsyn med 

minkene. Det danske selskab ansætter personalet, der 

skal varetage pasningen af minkene, og det danske 

selskab har ansvaret for personalet, 

instruktionsbeføjelsen mv. Det litauiske selskab fører 

årligt kontrol med at samarbejdsaftalen opfyldes og det 

tilstræbes, at der afholdes møde mellem de to selskaber 

en gang i kvartalet for at evaluere arbejdsopgaverne og 

for fastsættelse af eventuelle nye opgaver mv. Foruden 

samarbejdsaftalen er det eneste, som det litauiske 

selskab har i Danmark, minkene. De har ikke eget 

personale i Danmark.

SKM2017.509.SR omhandler et østrigsk selskab, der 

påtænker at indgå en serviceaftale, hvor de 

fremadrettet påtager sig ansvar for drift, rengøring og 

pleje af en bygningsfacade i Danmark for en længere 

årrække. Det østrigske selskab har allerede for deres 

potentielle kunde opført bygningen i Danmark, hvilket 

dog ikke ses at være af betydning for spørgsmålet om 

den efterfølgende serviceaftale vil medføre et 

skattemæssigt fast driftssted i Danmark. Det 

østrigske selskab påtænker at udlicitere de nævnte 

opgaver i Danmark til et andet udenlandsk selskab, 

hvormed de ikke er koncernforbundet. Det østrigske 

selskab vil således ikke selv udføre opgaverne i 

Danmark, men fortsat have ansvaret overfor deres 

kunde for det udførte arbejde under serviceaftalen 

med denne. Det østrigske selskab har ikke egne 

ansatte i Danmark. 

I begge afgørelser anses de udenlandske selskaber 

for at have et fast sted til deres rådighed i Danmark, 

dels via benyttelsen af minkanlæg/bure og dels via et 

kontor og lager hos stillet til rådighed af kunden i 

bygningen i Danmark. Det afgørende er derfor, om 

underleverandøren kan anses for at udføre det 

udenlandske selskabs virksomhed gennem det faste 

sted i Danmark, og dermed statuere et skattemæssigt 

fast driftssted i Danmark. 

fortsættes…
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Som det fremgår af praksis og OECDs kommentarer til 

Modeloverenskomsten kan et selskabs virksomhed 

anses for udført af personer, der er i et 

ansættelsesforhold med foretagendet eller andre 

personer, der modtager instruktioner fra foretagendet. I 

begge sager har de pågældende udenlandske selskaber 

ingen egne ansatte i Danmark, og det afgørende for fast 

driftsstedsbedømmelsen i begge sager er derfor, om 

underleverandøren agerer på vegne af selskabet på en 

sådan vis, at de kan anses for at udøve selskabets 

virksomhed. I SKM2017.431.LSR fandt 

Landsskatteretten, at det litauiske selskab ikke havde 

fast driftssted i Danmark, fordi selskabet ikke har 

instruktionsbeføjelse over underleverandøren og dennes 

ansatte  for det udførte arbejde i Danmark. Modsat fandt 

SKAT i SKM2017.509.SR, at det østrigske selskab havde 

fast driftssted i Danmark, fordi det østrigske selskab er 

ansvarlig overfor kunden for arbejdet udført af 

underleverandøren i Danmark (har driftsherrerisikoen for 

arbejdet), og fordi den aktivitet underleverandøren 

udøver i Danmark er en del af det østrigske selskabs 

samlede aktivitet. 

Sammenfattende understreger de to sager, at ved 

aktiviteter udført af en underleverandør - også i andre 

tilfælde end bygge-/anlægsarbejder – skal det vurderes, 

om det kan anses som virksomhedsudøvelse af den 

udenlandske virksomhed selv, uanset de ikke har egne 

ansatte til stede til virksomhedsudøvelsen. I vurderingen  

skal ovennævnte momenter indgå som er der et fast 

sted til rådighed for den udenlandske virksomhed, hvem 

bærer for ansvaret for arbejdets udførelse over for 

slutkunden, hvem der har instruktionsbeføjelsen over 

selskabet/de personer, der udfører arbejdet i Danmark 

mv. Kontakt
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