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 Selskabsskatteloven § 2 D – en interdisciplinær analyse 

 

Abstract 
 

The objective of this thesis is to derive the legal and economic consequences of section 2 D in the 

Danish Corporate Tax Law regarding dividend taxation avoidance. It will include a judicial policy 

analysis to determine optimal regulation. 

Section 2 D regulates corporate transactions circumventing the dividend withholding tax due to internal 

company group restructuring. This emanates from the asymmetric taxation of dividends and capital 

gains. Due to the regulation, remuneration for share sales that are not shares in the buying company can 

be requalified as dividends. For the regulation to take effect several requirements have to be met and the 

thesis discusses the extent of these. The provision has exceptions that are analyzed as well. The thesis 

processes how tax subjects are taxed and subjected to dividend tax in regard to respective domiciles.  

To determine the economic consequences an incidence analysis is conducted to derive the impact on the 

Danish capital market. A transaction analysis is then conducted to give a perspective of the affected tax 

subjects costs in regard to the tax burden. The conclusion is criticized by using the pecking order theory. 

The judicial policy chapter analyzes three initiatives to lessen the impact effects of the tax, in regard to 

derived criterions. 

The thesis concludes that Section 2 D imposes a tax liability on the legal person receiving requalified 

remuneration, and the acquiring entity is required to withhold dividend tax. There is no legal basis for 

imposing taxes, if the subjects are not domiciled in Denmark. The thesis concludes that some 

restructures will be comprised in contrast to the purpose of the provision. 

Section 2 D of that corporate tax law inflicts an increase in the demanded return on invested capital on 

the Danish market. This leads to investors seeking to place investments in foreign countries, and 

therefore creating a deadweight loss on the market. It is concluded that the increased tax base from the 

provision will result in a decreased ability for Denmark to compete internationally on taxation terms. 

The judicial policy then concludes that a conditional dispensation from the taxation will reduce the 

impact effects on the capitalmarket, improve the investments on the Danish capital market and lessen 

transaction costs. 
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Kapitel 1 – Indledning 

 

“We contend that for a nation to tax itself into prosperity is like a man 

standing in a bucket and trying to lift himself up by the handle” 

 

Således udtrykte Winston Churchill sig i 1905, da Storbritannien ville beskatte udenlandske varer hårdt1. 

Måske er Danmark ved at gøre det samme med indførelsen af selskabsskattelovens (SEL) § 2 D. 

Faktum er, at internationale forhold i stigende grad influerer på dansk skatteret. Dette skyldes 

globaliseringen og kapitalens øgede mobilitet. Landegrænser er ikke længere nogen hindring når de rigtige 

investeringer skal findes, og således er investorerne ikke længere bundet af domestiske markedsvilkår. 

Dette er som udgangspunkt positivt, da danske selskaber derved har mulighed for at tiltrække udenlandsk 

kapital. Dog har den øgede mobilitet også den følgevirkning, at skattepligtige i højskattelande har 

incitament til at tænke i omstruktureringer, hvorved der opnås skattefordele, som ellers ikke var tiltænkt. 

Sådanne dispositioner betegnes skatteudnyttelse2, og underminerer højskattelandes beskatningskompetence. 

Konfronteret med udsigten til potentiel skatteudnyttelse har danske politikere således indset 

nødvendigheden af stærke værn til beskyttelse af dansk skatteprovenu. Som følge heraf er der igennem de 

seneste år blevet tilføjet en række værnsregler til de danske skatteregler, hvor SEL § 2 D blot er seneste 

tiltag i den udvikling. 

I oktober 2012 fremsætter skatteministeren et forslag (L 10), hvis formål er at lukke et skattehul ved 

koncerninterne omstruktureringer, som underminerer dansk kildebeskatning af udbytter til selskaber eller 

                                                        
1 Jf. Churchill, 1905, s. 9 
2 Jf. Winther-Sørensen et al., 2009, s. 133 
3 Jf. Bemærkninger til L 10 (12/13) – afsnit 2.1, 1. pkt.   
4 Jf. Winther-Sørensen, 2009, s. 106 
5 Jf. Skatteministeriets svar på spørgsmål nr. 2, nr. 3, nr. 14, nr. 19 og nr. 22 til L 10 

2 Jf. Winther-Sørensen et al., 2009, s. 133 
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fysiske personer3. Baggrunden for dette er, at udenlandske investorer før implementeringen af SEL § 2 D i 

dansk skattelovgivning kunne omkvalificere udbytter til aktieavance og dermed undgå dansk 

kildebeskatning på 27 % ved at foretage en koncernintern omstrukturering før tidspunktet for 

udbytteudlodningen. Dette kan ikke længere lade sig gøre efter lovforslagets vedtagelse i lov nr. 1254 i 

december 2012, da SEL § 2 D indeholder en omkvalificeringsmulighed. Dermed kan de danske 

skattemyndigheder sikre, at udbyttelignende betalingsstrømme bliver behandlet som udbytter, hvilket 

betyder dansk kildebeskatning. Dermed værner bestemmelsen om det danske skatteprovenu. I november 

2013 fremsætter skatteministeren et ændringsforslag (L 81), som blandt andet skal præcisere og komme 

med tilføjelser til SEL § 2 D. Ændringsforslaget vedtages og indføres ved Lov nr. 274 i marts 2014. 

Spørgsmålet er om de økonomiske følger i realiteten er anderledes end lovgivers intention med reglen. Om 

Danmark med SEL § 2 D forsøger at trække sig selv op af spanden ved at trække i et usikkert håndtag. 

Dette spørgsmål analyseres i nærværende afhandling. 

1.1 Problemformulering 

Forfattelse af skatteretlige bestemmelser er en svær disciplin. De regulerer et område, som er præget af stor 

diversitet i skattesubjekternes forhold, hvorfor udformningen af lovteksten ofte får et generelt præg4. Dette 

gør sig også gældende for SEL § 2 D. På grund af denne bestemmelses meget generelle ordlyd, affødes der 

tvivlsspørgsmål om fortolkning af bestemmelsens rækkevidde og anvendelsesområde. Dertil kommer, at 

SEL § 2 D er en nichebestemmelse, hvis indhold spiller ind i samspillet med et i forvejen meget 

kompliceret regelsæt vedrørende dansk aktie- og kapitalindkomstbeskatning. Derfor rejses der spørgsmål 

om gældende ret på området efter implementeringen af SEL § 2 D. 

Skatteministeriet oplyser i forbindelse med lovforarbejdet, at SEL § 2 D skal sikre, at de danske regler om 

udbytteskat ikke omgås ved koncerninterne omstruktureringer, hvor skattepligtige udbytter omkvalificeres 

til skattefrie aktieavancer. Tillige er det Skatteministeriets vurdering, at bestemmelsen ikke vil have 

indflydelse på investeringsniveauet i Danmark5. Sidstnævnte er blevet kritiseret bredt med den begrundelse, 

at bestemmelsen beskatter aktie- og kapitalindkomst hårdere. På grund af kapitalens mobilitet vil dette 

                                                        
3 Jf. Bemærkninger til L 10 (12/13) – afsnit 2.1, 1. pkt.   
4 Jf. Winther-Sørensen, 2009, s. 106 
5 Jf. Skatteministeriets svar på spørgsmål nr. 2, nr. 3, nr. 14, nr. 19 og nr. 22 til L 10 
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forringe selskabers finansieringsmuligheder, hvis ikke de er i stand til at generere højere overskud før skat. 

Danmark står dermed svagere i skattekonkurrencen, hvilket kan have betydning for investeringsniveauet i 

landets selskaber. Det rejser derfor spørgsmålet om, hvilke økonomiske implikationer SEL § 2 D medfører.   

På baggrund af ovenstående problemfelt opstilles nedenstående hovedspørgsmål. Der vil være ét 

hovedspørgsmål, men for overskuelighedens skyld er dette spørgsmål delt op i tre efter fagdisciplin. Der er 

knyttet underspørgsmål til hovedspørgsmålet, der bruges som hjælpemiddel til besvarelse af 

hovedspørgsmålet.  

 

Juridisk problemformulering 
 

Hvad er gældende ret for beskatning af 

udbytter efter implementeringen af SEL § 2 D? 

 

I forbindelse med besvarelse af ovenstående juridiske hovedspørgsmål, ønskes følgende tre underspørgsmål 

besvaret: 

 

1. Hvad kræves der for, at koncerninterne omstruktureringer omfattes af SEL § 2 D? 

2. Hvilke ændringer medfører lov nr. 274 for SEL § 2 D? 

3. Hvad er den juridiske konsekvens for selskabsaktionærer af at være omfattet af SEL § 2 D? 

 

Økonomisk problemformulering 
 

Hvordan reagerer kapitalmarkedet for udbytter 

på SEL § 2 D og hvilke nære økonomiske 

konsekvenser har bestemmelsen? 

 

For at sikre besvarelse af dette spørgsmål, knyttes følgende tre underspørgsmål til analysen: 

 

1. Hvem bærer skattebyrden af SEL § 2 D? 

2. Hvordan ændrer kapitaludbuddet sig som følge af SEL § 2 D? 

3. Hvordan ændrer SEL § 2 D Danmarks evne til at konkurrere i den internationale skattekonkurrence? 
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Kombineret problemformulering 
 

Hvordan kan SEL § 2 D optimeres 

ud fra et retspolitisk synspunkt? 

 

1. Hvilke målepunkter skal anvendes i forbindelse med vurderingen af retspolitiske anbefalinger?  

1.2 Afgrænsninger 

Fysiske personer – Lov nr. 1254 har også virkning for fysiske personer, jf. bestemmelsens henvisning til 

Ligningslovens (LL) § 2 om koncernforbindelse. Afhandlingens fokus er dog på det selskabsskatteretlige 

aspekt og der afgrænses derfor for behandling af den del af lovændringen, som omhandler ændringen i 

skatteforholdene for fysiske personer. 

Transfer pricing problemstillinger – Dette område har kun perifer tilknytning til det omhandlende 

skatteretlige område, hvorfor der afgrænses herfra.  

Handel på armslængde vilkår – i afhandlingens juridiske analyse vil der ikke blive inddraget 

problemstillinger, der omfatter bestemmelser om handel på armslængdevilkår. 

L10 – De dele af L10, som omhandler ledelsens sæde og gennemstrømningsselskaber, indgår ikke i denne 

afhandling som selvstændigt element. Anvendelsen af L10 vil derfor være afgrænset til kun at omhandle 

indførelsen af SEL § 2 D jf. L10 § 2, pkt. 4. 

L49 – Denne lov vil ikke blive behandlet i sin fulde udstrækning. Der vil dog være enkelte elementer i 

lovforslaget, som vil inkluderes i det juridiske kapitel i forbindelse med behandlingen af 

porteføljeaktionærernes skattemæssige forhold efter lovændringerne. 

Beneficial ownership – Problematikken omkring beneficial ownership inddrages, da retsstillingen er 

væsentlig for omgåelsesmuligheder i forhold til SEL § 2 D. Det bemærkes dog, at en decideret beneficial 

ownerhip diskussion i sin fulde længde ikke falder ind under afhandlings problemfelt, hvorfor der ikke 

foretages en dybdegående analyse af problemstillingen vedrørende beneficial ownership. 
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Provenuberegninger – henset til værnsreglens specificitet, er det ikke muligt at isolere provenueffekter som 

følge af manglende empiri, jf. SKAT6. 

1.3 Struktur 

Afhandlingen har tre hovedformål jævnfør problemformuleringen i afsnit 1.1. Det første formål er at 

redegøre for gældende ret. Denne juridiske analyse af retsområdet efter vedtagelsen af L10 og L81 

forefindes i afhandlingens kapitel 2. 

Efter redegørelsen af gældende ret testes kapitalmarkedets reaktion på implementeringen af SEL § 2 D, 

hvilket følges op af en økonomisk konsekvensanalyse. Dette er afhandlingens andet formål. Denne analyse 

kan kun foretages når det ligger helt klart, hvad gældende ret er på området. Derfor følger den økonomiske 

analyse helt naturligt i forlængelse af den retsdogmatiske analyse, hvorfor den findes i kapitel 3. 

På basis af de juridiske- og økonomiske konklusioner kan afhandlingens forløb herefter tage to forskellige 

retninger. Hvis den nuværende lovgivning findes at være optimal ud fra de i opgaven fastsatte juridiske og 

økonomiske målepunkter, er spørgsmålene i denne afhandling besvaret og formålet hermed opfyldt. Findes 

den nuværende lovgivning derimod ikke at være optimal, er det formålsfremmende at inddrage retspolitiske 

overvejelser om, hvad gældende ret bør være på retsområdet. Dette vil være afhandlingens tredje formål.  

Denne retspolitiske analyse vil i givet fald findes i afhandlingens kapitel 4. Retspolitikken behandles med 

forsæt i særskilt kapitel for dermed at tydeliggøre overgangen fra den retsdogmatiske- til det retspolitiske 

del af afhandlingen. Dermed sikres der en åbenhed omkring overgangen fra det ”der er” til det ”der bør”, 

hvilket er et krav til retspolitikken7.  

Ovenstående strukturforløb kan illustreres på følgende måde:  

 

 

 

                                                        
6 Se korrespondance med SKAT, bilag 1 
7 Jf. Blume, 2006, s. 241 
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Figur 1 - strukturdiagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Synsvinkel 

Ud fra afhandlingens problemformulering synes det naturligt at anlægge en samfundsmæssig synsvinkel 

ved besvarelse af denne. Det er afhandlingens sigte, at analysere de juridiske og økonomiske konsekvenser 

af vedtagelsen af L10 og L81 set ud fra en samfundsmæssig synsvinkel. 

Dette understøttes i anvendt litteratur, som også har denne synsvinkel, samt anvendelsen af økonomien, 

hvor analyseniveauet er samfundsperspektiveret8. 

1.5 Analysegrundlag for juridisk kapitel 

Afsnittet angiver afhandlingens juridiske analysegrundlag; det vil sige både juridisk teori og metode. 

1.5.1 Juridisk teori 

Afhandlingen har retsteoretisk afsæt i realistisk retsteori. Den retsdogmatiske analyse er en prognose af, 

hvad gældende ret er. I retsrealismen er det netop denne prognoseteori, som gør retsvidenskab til videnskab. 

                                                        
8 Jf. Østergaard, 2003, s. 278 
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Muligheden for verifikation eller falsifikation er helt centralt for videnskaben, og ved at gøre 

retsvidenskaben prognosticerbar, gør man samtidig de retsvidenskabelige udsagn 

verificerbare/falsificerbare9.  

Alf Ross definerede et begreb, som udtrykte ovenstående således: 

P = (D) er gældende dansk ret10,11, 

hvor P er en påstand og (D) er direktivet/reglen, hvorefter det er op til domstolene at verificere påstanden. 

Det er således helt centralt, at det opstillede prognoseteoretiske begreb kun omhandler forventningen om, 

hvad der må forventes at være domstolenes udfald i en hypotetisk opstillet retssag. Og dermed bliver 

realistisk retsteori i høj grad et spørgsmål om prognoser om gældende ret, hvilket er i tråd med 

retsdogmatisk analyse. 

Når man beskæftiger sig med retsdogmatisk analyse i et retsrealistisk perspektiv, foretages der en analyse af 

en eksisterende regel eller lov, hvilket kaldes for deskriptiv ret, fordi analysen søger at forklare, hvordan 

reglen eller loven fungerer i praksis12. Det statueres samtidig, at der ikke forefindes nogen egentlig 

rangorden mellem retskilderne, men kun internt i de forskellige retskildekategorier13. 

1.5.2 Juridisk metode  

Afhandlingens juridiske kapitel har til sigte at udlede de lege lata på det i problemformuleringen angivne 

retsområde. Dette tilstræbes med udgangspunkt i den traditionelle retsdogmatiske retskilde- og 

fortolkningslære, som traditionelt anvendes ved redegørelse af gældende ret14,15.  

For at opnå høj validitet tilsiger den retsdogmatiske fortolkningslære, at alle tilstedeværende retskilder 

systematisk analyseres. Retskilderne opstilles i bestemt rækkefølge, således at retskilderne inddrages efter 

                                                        
9 Jf. Nielsen og Tvarnø, 2008, s. 365 
10 Jf. Nielsen og Tvarnø, 2008, s. 369 
11 I nærværende afhandling vil formlen i stedet hedde [P = (D) er nu gældende dansk ret], da afhandlingen omhandler et 
retsområde, som er ændret over tid; senest med vedtagelsen af L10. Dermed statueres også, at verifikationen af P kun støtter 
udsagnet om at P er gældende dansk ret nu og ikke nødvendigvis gældende ret i fremtiden. 
12 Jf. Nielsen og Tvarnø, 2008, s. 375 
13 Jf. Ibid, s. 377 
14 Jf. Østergaard, 2003, s. 276 
15 Jf. Nielsen, 2002, side 20  
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tyngde i udredelsen af gældende ret16. Denne systematik sikrer, at alle når samme resultat grundet samme 

forforståelse og fortolkningsstil. 

I Danmark opdeles retskilderne sædvanligvis i fire hovedgrupper17: lovgivning, præjudikater, retssædvaner 

og forholdets natur. Inden for det skatteretlige område findes der imidlertid en endnu bredere vifte af 

retskilder, som kan opdeles i syv hovedgrupper: lovgivning, lovforarbejder, retspraksis, administrativ 

praksis, ombudsmandsafgørelser, retssædvaner, forholdets natur og internationale retskilder18. De mange 

retskilder produceres og forvaltes af en lang række forskellige myndigheder på forskellige niveauer, hvilket 

vanskeliggør udredelsen af gældende ret.  Dette især fordi de enkelte retskilder har forskellig rækkevidde og 

varierende betydning for forskellige adressater19. Det synes derfor nødvendigt med en kort gennemgang af 

de retskilder, som benyttes i nærværende afhandling. Da emnet i afhandlingen er af nyere dato, vil kun 

nogle af ovenstående retskilder være tilgængelige i udredelsen af gældende ret. De retskilder som inddrages 

her, er som følger: 

 

(i) Lovgivning: 

Denne afhandling tager afsæt i den ”early warning”20, som SKAT-København indgav til Skatteministeriet i 

sommeren 2012 vedrørende muligheden for omgåelse af beskatning af udbytter til et selskab, som ikke var 

fritaget for beskatning af udbyttet. Et ”skattehul” som blev lukket gennem vedtagelsen af L10 (lov nr. 1254) 

og L81 (lov nr. 274). 

Vedtagelsen af disse ændringslove indfører regler i henholdsvis SEL § 2 D, Fusionsskattelovens (FSL) § 9 

og LL § 16B og fungerer som supplement til allerede eksisterende lovgivning i disse love. En analyse af 

området reguleret af lov nr. 1254 og lov nr. 274 vil helt naturligt også omfatte den eksisterende lovgivning. 

Afhandlingen vil belyse samspillet mellem SEL, FSL og LL. Aktieavancebeskatningsloven (ABL) vil blive 

inddraget i begrænset omfang, da analysen tillige indeholder et komparativt element; forskelsbehandlingen 

mellem aktieavancer og udbytter. 

                                                        
16 Jf. Nielsen og Tvarnø, 2008, s. 32 
17 Jf. Ibid. s. 43 
18 Jf. Dam et al., 2010, s. 53  
19 Jf. Michelsen, 1996, s. 1 
20 Se bilag 2 
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Lovforarbejderne fungerer som et vigtigt fortolkningsbidrag i denne afhandling. Lovteksterne i Lov nr. 

1254 og nr. 274 behandler et kompliceret retsområde, og lovteksternes sproglige formulering er i flere 

tilfælde tvetydige, og kan underlægges forskellig fortolkning. Meningen med lovteksten kan præciseres ved 

at inddrage lovens forarbejder, da lovgiver i forarbejderne har mulighed for langt grundigere at behandle 

problemstillingerne. Hermed baseres analysen delvist på subjektiv fortolkning i forbindelse med 

udledningen af gældende ret21, men det anses ikke for at være i strid med retsvidenskaben, da der i 

kontinentaleuropæisk ret (og dermed også i dansk ret) er en lang tradition for at inddrage disse i 

fortolkningsøjemed22. 

Det vil primært være forarbejderne til Lov nr. 1254 og nr. 274, som inddrages i nærværende afhandling. 

(ii) Retspraksis: 

Lov nr. 1254 og nr. 274 har endnu ikke været genstand for domstolsprøvelse, særlig henset til, at de først 

trådte i kraft henholdsvis primo 2013 og 2014. Dermed udgør retspraksis et sparsomt redskab til udredelse 

af gældende ret på området.  

(iii) EU- og Internationale retskilder: 

Nærværende problemstilling har et internationalt tilsnit, da denne form for skattetænkning især giver 

mening i en international kontekst som følge af de forskellige landes skattesatser. 

Danmark er som en del af EU underlagt EU traktaten, som udgør en international retskilde. Vigtigere i 

denne sammenhæng er følgende direktiver, som er vedtaget i overensstemmelse med traktaten: Rådets 

direktiv nr. 90/435/EØF af 23. juli 1990 som ændret ved direktiv 2003/123/EF af 22. december 2003 om en 

fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater. Begge direktiver 

tillægges stor betydning for nærværende retsområde og har ligeledes stor retlig værdi, eftersom de er direkte 

afledt af den primære EU-ret. Direktiverne skal derudover bruges til fortolkning af de danske regler, som 

støtter sig på direktivernes forskrifter, da disse skal fortolkes i overensstemmelse med den EU-retlige 

                                                        
21 Jf. Nielsen og Tvarnø, 2008, s. 83 
22 Jf. Nielsen og Tvarnø, 2008, s. 232 



 Selskabsskatteloven § 2 D – en interdisciplinær analyse 

 

Side | 10  
 

fortolkning23. Direktiverne må tillægges særlig betydning, da de danske lovbestemmelser ikke blot er i 

overensstemmelse med direktiverne, men direkte henviser til dem, jf. f.eks. SEL § 2, stk.1, litra d. 

1.6 Analysegrundlag for økonomisk kapitel 

Følgende afsnit er en redegørelse for afhandlingens økonomiske analysegrundlag. 

1.6.1 Økonomisk teori 

Det økonomiske kapitel omhandler problemstillinger, som bedst løses ved anvendelsen af neoklassisk 

økonomisk teori. I den neoklassiske teori arbejder man med en invariabel og fleksibel del24. Den invariable 

del er selvsagt ens i alle neoklassiske analyser, og således også i denne afhandling. Det antages i den 

variable del, at aktørerne agerer rationelt på markedet. Med dette skal forstås, at parterne er 

profitmaksimerende i deres handlinger. Overført til nærværende afhandling vil det sige, at selskaberne 

antages at ville maksimere deres nytte, hvorfor der efterspørges præcis den mængde kapital, der optimerer 

deres nytte. På samme måde antages investorerne at handle rationelt, således at de altid vil søge at få det 

størst mulige afkast af deres investering med færrest mulige omkostninger. Som resultat heraf bestemmes 

kapitalmængde og afkastkrav præcis, hvor efterspørgsels- og udbudskurven skærer hinanden. Den fleksible 

del består af nogle udskiftelige hjælpehypoteser25, som skal justeres for hver enkel analyse. I denne 

afhandling udgør markedsstrukturen en hjælpehypotese. Der antages at være fuldkommen konkurrence på 

kapitalmarkedet, da markedet er præget af stor homogenitet. Når man ser på produktet ”kapital” isoleret set, 

så er den ene 100 kr. seddel ikke forskellig fra den næste. Derudover udgør en enkelt investors volumen kun 

en beskeden andel af hele kapitalmarkedet. Endvidere kan hverken investor eller selskab selvstændigt 

påvirke prisen på markedet; de er dermed begge pristagere. Og slutteligt er der fri entry og exit, hvilket også 

kendetegner et marked præget af fuldkommen konkurrence26. Antagelsen anses derfor at afspejle den reelle 

situation på kapitalmarkedet. 

                                                        
23 Jf. Winther-Sørensen et al., 2013, s. 31 
24 Jf. Knudsen, 1997, s. 54 
25 Jf. Ibid. 
26 Jf. Mankiw og Taylor, 2008, s. 268 
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1.6.2 Økonomisk metode 

I afsnittet vedrørende økonomisk metode sondres der mellem 1) opgavens metode, som omhandler valg af 

fremgangsmåde til undersøgelse af nærværende økonomiske problemstilling og 2) den faglige metode, som 

beskriver valget af analysemetode i det økonomiske afsnit. 

(i) opgavemetode: Det overordnede sigte med det økonomiske kapitel er at analysere de nære økonomiske 

konsekvenser ved indførelsen heraf. Analysen vil blive sammenholdt med Skatteministeriets vurdering af 

økonomisk effekt afledt af indførelsen SEL § 2 D. Derfor tager den økonomiske analyse afsæt i en 

deskriptiv gennemgang af økonomiske bevæggrunde for Lov nr. 1254 og Lov nr. 274 og de tilhørende 

lovbemærkninger. 

Der foretages herefter en egentlig analyse af lovenes økonomiske konsekvenser, herunder specielt med 

fokus på kapitalmarkeds reaktion på indførelsen af beskatningen efter SEL § 2 D, som analyseres i 

incidensanalysen. Denne analyse tilføjes ekstra tyngde ved en analyse af transaktionsomkostningsomfanget 

i forbindelse med SEL § 2 D. Disse konsekvensanalyser giver til sammen et komplet billede af situationen 

post skat og benyttes til at vurdere bestemmelsens påvirkning på Danmarks konkurrenceevne i den 

internationale skattekonkurrence. Dette er et vigtigt element i analysen, da en ændret konkurrenceevne kan 

have stor effekt på investeringsniveauet i Danmark. Sammenfattet kan den økonomiske fremgangsmåde 

illustreres på følgende måde: 

Figur 2 – økonomisk strukturdiagram 
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(ii) Analysemetode: Ovenstående analyser udføres ved brug af den hypotetisk-deduktive forklaringsmodel27 til 

vores analyse af den økonomiske problemstilling, hvor vi gennem eksisterende teori prøver at forklare 

konsekvenserne af en skat på udbytter28. Det antages i denne sammenhæng, at der indføres en ny skat, 

selvom SEL § 2 D ret beset blot er en værnsregel indeholdende en omkvalificeringsmulighed. For at 

analysere virkningerne heraf, er det dog nødvendigt at antage, at SEL § 2 D indfører ny 

beskatningskompetence. 

1.6.3 Økonomisk metodologi 

Som beskrevet ovenfor anvendes den hypotetisk-deduktive forklaringsmodel. Denne forklaringsmodel 

består af to hovedelementer; 1) explanans og 2) explanandum. Explanans udgør den del ”hvormed vi 

forudsiger”, mens explanandum er den del som vi søger at forudsige29. Dermed består explanans af vores 

universale udsagn og initialbetingelser, mens explanandum anses som værende den hypotese, som vi ønsker 

at teste. Dertil kræves, at der foreligger en naturlig sammenhæng mellem explanans og explanandum, 

således at explanandum logisk kan deduceres fra explanans30. Dette kan sammenfattes således: 

Tabel 1 – Explanans og Explanadum 

 

 

 

Sammenhæng mellem explanans og explanandum. Det fremgår således, at der ud fra kendte præmisser 

deduceres en prediktion, som empirisk kan testes som sand eller falsk.  

Med udgangspunkt i ovenstående figur forsøges teorien nu overført til nærværende afhandling. 

Afhandlingens hypotese er, om værnsreglen medfører økonomiske konsekvenser. En hypotese, som 

udspringer af Skatteministeriets konsekvensvurdering. 

                                                        
27 Også kaldet covering law - modellen 
28 Jf. Knudsen, 1991, s. 57 
29 Jf. Knudsen, 2001, s. 59 
30 Jf. Ibid., s. 59 

Explanans: Universale udsagn Kendte Testes ikke 

 
Initialbetingelser Kendte Testes ikke 

    

Explanandum: Hypotese Sand eller falsk Testes 
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 Afhandlingens explanandum er: 

SEL § 2 D har ingen økonomisk effekt 

Dette explanandum er falsificerbart, hvilket vil sige, at vi kan teste om explanandiet er falsk og om det i 

givet fald er nødvendigt at modificere hypotesen eller eventuelt opstille en ny hypotese. På denne måde 

kommer man tættest på en videnskabelig sandhed, da man aldrig med 100 % sikkerhed kan verificere en 

hypotese31. Vores slutning vil altså bero på den logiske slutning, som kaldes ”modus tollens”, som statuerer 

følgende slutningsregel32: 

   "An+1 er ikke B" → "Alle A er B" er falsk 

Vores explanans er vigtig i forhold til rigtigheden af vores slutning. Vores logiske slutning er nemlig kun i 

overensstemmelse med virkeligheden, hvis præmisserne er det. Vores hypotese og præmisser sammenfattes 

i figuren nedenfor: 

Figur 3 – Hypotetisk-Deduktiv metode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
31 Jf. Knudsen, 2001, s. 116 om Karl Poppers udsagn. 
32 Jf. Ibid., s. 116 
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Figuren viser sammenhængen mellem hypotesen og de definerede præmisser og viser også, at vi ikke vil 

teste på præmisserne, men tage deres rigtighed for givet. 

1.7 Analysegrundlag for kombineret kapitel 

Det kombinerede kapitel vil have et retspolitisk tilsnit33, da der her forsøges at udlede hensyn, som bør 

inkorporeres i de lege ferenda i forsøget på at opnå en mere samfundsoptimal retstilstand. For ikke at miste 

objektivitet redegøres der i det følgende for analysegrundlaget for dette kapital, hvori det fremgår, 

hvorledes jura og økonomi kombineres med respekt for de samfundsvidenskabelige spilleregler. 

1.7.1 Kombineret metode 

Det er forfatternes ønske med kapitlet at analysere analogiproblemet i nærværende kontekst med henblik på 

at udfærdige en anbefaling til lovgivningsmagten. Det vil sige at undersøge om den bestående retstilstand 

vedrørende dansk beskatning af udbytter kan opretholdes som den er, eller om der er tilstødt ændrede, 

uafklarede eller oversete forhold, som taler for, at der i overensstemmelse med disse forholds særlige 

karakter bør indføres ændringer i de lege lata34. 

Analysen tager afsæt i konklusionerne fra det juridiske- og økonomiske kapitel, som tilsammen giver det 

komplette billede af retstilstanden. Med baggrund i konklusionerne, vil retsområdet blive afsøgt for ovenfor 

nævnte, relevante forhold, som kunne tale for en ændring af de lege lata. Såfremt der forefindes forhold af 

særlig karakter, vil disse forhold indgå i en interdisciplinær normativ analyse, hvori scenarier opstilles og 

fordele og ulemper belyses. 

Fagmetodisk betyder det, at afhandlingen skifter fra anvendelsen af den retsdogmatiske metodelære, til i 

stedet at anvende den retspolitiske metode. Dermed er der også risiko for, at opgaven mister videnskabelig 

status, da retspolitikken ikke er videnskabelig per se8. Dette synes specielt gældende inden for det 

skatteretlige område, da lovgivningen har fordelingsmæssigt indhold. Det er indlysende umuligt, at 

fremlægge en rationel, endegyldig indstilling til hvad skatteincidensen eller skattetrykket skal være i 

Danmark. Denne lovgivningsindstilling må unægteligt hænge sammen med fremlæggerens politiske 

                                                        
33 Jf. Problemformuleringens retspolitiske hovedspørgsmål 
34 Jf. Lauridsen, 1974, s. 385 om retspolitikkens opgave 
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grundholdning. For at sikre det videnskabelige niveau tager den kombinerede analyse afsæt i afhandlingens 

juridiske- og økonomiske kapitel. Begge afsnit er videnskabeligt forankret i henholdsvis retsdogmatisk 

metode og økonomisk metodologi og derved opfylder nærværende retspolitiske kapitel det intersubjektive 

kriterium om, at retspolitikken kun er videnskabelig så længe det baseres på et videnskabeligt accepteret 

fundament35. Derudover finder retspolitikken sin videnskabelige legitimitet i, at være medvirkende til at 

optimere menneskelig adfærd36, hvilket er i god harmoni med anvendt økonomisk teori. Den heraf 

udfærdigede anbefaling, som følger af ovennævnte analyser, vil derfor have videnskabelig status37. 

1.8 Kildekritik 

Ved vurdering af afsenderens troværdighed, har det været afgørende, at denne enten er anerkendt for sit 

arbejde inden for det pågældende område og/eller besidder en stilling, som gør vedkommende i stand til at 

udtale sig begavet på området. Desuden har vi søgt at få bærende pointer konfirmeret af flere uafhængige 

afsendere for dermed at øge validiteten af pågældende udsagn. 

I afhandlingen refereres ofte til DVCA38 og FSR’s39 holdninger og da dette kan virke meget ensidigt kan det 

nævnes, at DVCA’s Skatteudvalg består af medlemmer fra førende revisionshuse, advokatfirmaer og 

skattekonsulenter, herunder PWC, CORIT, Accura Tax, Deloitte, Maj Invest, Bech Bruun m.fl.. Hermed er 

holdningerne dækkende for en bred del af eventuelt berørte parter. 

I de benyttede tal fra Skatteministeriet fremgår divergerende oplysninger om provenustørrelser for 

selskabsskatten for de enkelte år i forhold til de oplyste tal i årsoversigterne, hvorfor de enkelte års 

indtægtslister lægges til grund i argumentationen. 

  

                                                        
35 Jf. Ibid., s. 564 
36 Jf. Nielsen og Tvarnø, 2008, s. 432 
37 Jf. Ibid., s. 437 
38 Danish Venture Capital and Private Equity Association 
39 Foreningen for Statsautoriserede Revisorer 
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Kapitel 2 – Selskabsskattelovens § 2 D 

Det juridiske kapitels første afsnit indeholder en indledning samt beskrivelse af baggrunden for 

bestemmelsen i SEL § 2 D40. Hermed gives der en introduktion til hvorfor reglen er indført. Herefter følger 

en retsdogmatisk analyse af SEL § 2 D i kapitlets andet afsnit, hvor hovedreglen i bestemmelsens stk. 1 og 

stk. 5 behandles og gældende ret udledes. Herefter analyseres retsvirkningerne af bestemmelsen i afsnit 3, 

hvor der foretages en gennemgang af hvordan skattesubjekter omfattes af bestemmelsen når de er 

hjemmehørende henholdsvis i Danmark og i udlandet. Afsnit 1-3 udgør således bestemmelsens grundkerne, 

hvorfor dette belyses før bestemmelsens særregler. I forlængelse heraf, i afsnit 4, følger en gennemgang af 

bestemmelsens stk. 2-4, der blev indført efterfølgende ved lov nr. 274. Disse regulerer overdragelse til 

selskaber uden økonomisk virksomhed, karensperiode i forbindelse med køb af økonomisk aktivitet og 

regulering af fusioner og spaltninger. 

Slutteligt analyseres særlige problemstillinger, som medtages i afhandlingen for at opnå en bedre samlede 

forståelse for den skattemæssige behandling i forbindelse med SEL § 2 D. 

2.1 Baggrund og formål 

Formålet med bestemmelsen i SEL § 2 D udspringer af en asymmetri i den skattemæssige behandling af 

udbytter og aktieavancer.  

Indkomst fra udloddet udbytte beskattes for fuldt skattepligtige efter LL § 16 A, og udenlandske selskaber, 

der modtager udbytte udloddet fra danske selskaber opnår begrænset skattepligt, jf. SEL § 2, stk. 1, litra c. 

Der beskattes dog ikke for aktiebeholdninger over 10 % hvis det udbyttemodtagende er hjemmehørende i 

Danmark eller i EU/EØS stat. Beskatning kan ligeledes nedsættes eller frafaldes som følge af DBO. 

Aktieavancer beskattes for fuldt skattepligtige jf. ABL § 1. Dog findes der ikke hjemmel til at pålægge 

udenlandske skattesubjekter kildebeskatning på avancer. 

                                                        
40 Bestemmelsen i fuld længde er vedlagt i bilag 3 
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En tabel over skattepligten af forskellige typer aktionærer, hjemmehørende i henholdsvis udland og i 

Danmark fremgår af nedenstående tabel 2, hvor det dog bemærkes, at der ikke redegøres nærmere for 

hjemmel til skattepligten i dette afsnit. 

Tabel 2 – oversigt over dansk kapitalbeskatning 

 

 

Det bemærkes her, at avancer ikke beskattes for udenlandske aktionærer, hvorimod udbytter beskattes. Der 

er derfor incitament for aktionærer til at forsøge at konvertere skattepligtige udbytter til skattefrie 

aktieavancer. Det skyldes endvidere, at udbyttebeskatningen beskattes hårdere end avancebeskatning, da 

der ved udbyttebeskatning ikke gives fradrag for anskaffelsessummen som det er tilfældet ved 

avancebeskatning. 

En sådan omkvalificering kunne opnås ved forholdsvis simple koncerninterne omstruktureringer, hvori man 

foretog aktieoverdragelser med vederlæggelse i andet end aktier i det erhvervende selskab. En praksis som 

Skatteministeriet blev gjort bekendt med i sommeren 2012 efter en early warning fra SKAT København41. 

I den heri omtalte sag var et udenlandske moderselskab skattepligtig af de udbytter som det modtog som 

ejer af et dansk datterselskab, jf. selskabsskattelovens § 2, litra C. Da moderselskabet var beliggende på 

Bermuda kunne beskatningssatsen ikke nedsættes som følge af dobbeltbeskatningsoverenskomst, da 

Danmark og Bermuda ikke har indgået en overenskomst. På samme måde kunne beskatningen ej heller 

frafaldes som følge af direktiv 2011/96/EU (herefter moder/datterselskabsdirektivet). 

For at undgå kildebeskatning af udbytterne kunne man indskyde et dansk mellemholding selskab, hvortil 

datterselskabet overdragedes mod en fordring på samme størrelse, som det akkumulerede udbytte i 

datterselskabet. På denne måde kunne et skattepligtigt udbytte omkvalificeres til et skattefrit afdrag på 

gæld. Denne omstrukturering kan illustreres på følgende måde:   

                                                        
41 Vedlagt som bilag 3 
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Figur 4 – Eksempel på omgåelse af udbyttebeskatning 

 

 

Omgåelsen foregik ved stiftelse af et selskab i Danmark (eller i et DBO/EU land), som mod en fordring til 

moderselskabet, overtog 100 % af det danske selskab. Herved kunne der modtages skattefrit udbytte, som 

kunne videreføres til moderselskabet som betaling på den nystiftede gæld. Dermed var beskatningen 

omgået, da der ikke var (og fortsat ikke er) beskatning på betaling af gæld.   

Folketinget vedtog derfor L 10 (2012/13), jf. lov nr. 1254 af 18. december 2012 henblik på at undgå et 

skattemæssigt provenutab forårsaget af en udvanding af de daværende regler om udbyttebeskatning. 

I høringssvarene til lovforslaget har flere parter angivet, at reglerne er komplekse og uklare, samtidig med, 

at der er stor risiko for, at loven rammer for bredt i forhold til formålet42. Senere har Folketinget vedtaget 

lov nr. 274 (L81) i forlængelse af lov nr. 1254 (L10), der udvider bestemmelsen og føjer endnu et kapitel til 

kompleksiteten af retsområdet og der synes derfor at være behov for en dybdegående analyse af gældende 

ret på området.  

Lov nr. 1254 trådte i kraft fra 20. december 2012 med retroaktiv ikrafttræden for SEL § 2 D fra 

fremsættelse af lovforslaget den 3. oktober 2012. Hermed blev SEL § 2 D indsat i den eksisterende 

selskabsskattelovgivning og har til formål at imødegå førnævnte omgåelse af udbyttebeskatning. 

                                                        
42 Høringssvar fra Dansk Industri, Finansrådet, FSR m.fl. til L 10 og L 81 
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Efterfølgende har lov nr. 274 af 26. marts 2014 (L 81) føjet stk. 2-4 til og ændret det oprindelige stk. 2 til 

stk. 5 til bestemmelsen. 

Værnsreglen regulerer koncerninterne overdragelse af aktier og værdipapirer samt omstrukturering af 

selskaber, idet der indtræder skattepligt på vederlag, som ikke udgør aktier i erhvervende selskab eller 

hermed koncernforbundne selskaber ved koncerninterne overdragelser. Endvidere omfattes overdragelse af 

værdipapirer til selskaber uden økonomisk risiko samt overdragelser i forbindelse med fusion og spaltning 

Som tidligere angivet efterlader lovteksten og dens forarbejder en del til fortolkning, hvilket har skabt 

usikkerhed om gældende ret. Gældende ret vil derfor blive udledt i efterfølgende retsdogmatiske analyse, 

hvor lovteksten vil blive analyseret dybere.  

2.2 Retsdogmatisk analyse 

Med indførelsen af SEL § 2 D har lovgiver imødegået muligheden for at omgå dansk udbyttebeskatning. 

Der er indført et værn mod at omgå udbyttebeskatningen ved koncerninterne omstruktureringer og hermed 

lade udbytte skifte kvalifikation til anden form for betaling, der er underlagt lempeligere skattepligt. Det 

statueres direkte i lovteksten, at de danske skattemyndigheder nu har lovhjemmel til at omkvalificere 

betalingsstrømme til udbytte, hvis fire meget centrale og kumulative kriterier er opfyldt. Det fremgår, at 

SEL § 2 D kun hjemler omkvalificering af betalingsstrømmen43, hvis følgende kriterier opfyldes: 

1) Afhænder er en juridisk person, der 

2) overdrager aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer, 

3) til et koncernforbundet selskab, og 

4) vederlaget herfor består helt eller delvist af andet end aktier. 

Der er altså flere kumulative kriterier, som skal opfyldes for at betalingsstrømmen omkvalificeres til 

udbytte. Bestemmelsen rummer dog også tre undtagelser som indskærper bestemmelsen: 

5) Mulighed for at modtage skattefrit udbytte 

6) Manglende koncernforbindelse før overdragelse 

                                                        
43 Der bemærkes i denne sammenhæng, at SEL § 2 D kun hjemler omkvalificeringen og at selve beskatnings-hjemmelen 
stadig findes i hhv. SEL § 2 
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7) Ombytning af identiske værdipapirer 

Der må for de givne kriterier foretages en analyse for at gøre rede for hvilke transaktioner der omfattes af 

værnsreglen. 

2.2.1 Overdrager er en juridisk person 

Det bemærkes indledningsvist, at SEL § 2 D kun finder anvendelse, hvor afhændende aktionær er en 

juridisk person. Begrebet ”juridisk person” er ikke lovfæstet i dansk ret, og lovteksten samt forarbejderne 

opstiller ikke en udtømmende liste over de selskabsformer, som vil være omfattet af denne lovgivning. 

Juridisk definition defineres endvidere ikke i bestemmelsen.  

Der er dog ikke nogen begrænsning i bestemmelsen, hvorfor alle juridiske personer omfattes som 

udgangspunkt. Dette må dog undersøges nærmere. 

Selskaber, der er listet som skattepligtige til Danmark, må som udgangspunkt falde ind under 

bestemmelsen, da disse i sig selv er selvstændige skattesubjekter som listet i SEL § 1.  

Sammenlignelige selskabsformer i udlandet som listet i SEL § 2, der også udgør selvstændige 

skattesubjekter, er også omfattet44.  

Bestemmelsen omfatter tillige selskaber og foreninger, som ikke er selvstændige skattesubjekter efter dansk 

lovgivning. Eneste betingelse er, at disse selskabsstrukturers forhold er underlagt selskabsretlige regler, en 

selskabsaftale eller en foreningsvedtægt, jf. SEL § 2 D, stk. 5, 2. pkt. som svarer til definitionen i LL § 2, 

stk. 1, sidste pkt. Dermed opnår transparente enheder såsom interessentskaber, kommanditselskaber og 

partnerselskaber skattemæssigt selskabskvalifikation, da disse netop er baseret på ovenfor nævnte 

selskabsaftaler og selskabsretlige regler for at fremstå som en samlet hele overfor omverdenen. Der 

bemærkes, at fysiske personer som udgangspunkt ikke er omfattet af bestemmelsen, men kan blive omfattet 

som deltagere i transparente enheder. 

Ovenstående kan ikke betragtes som udtømmende, jf. bestemmelsens ordlyd men giver et billede af 

juridiske person der som minimum omfattes af bestemmelsen. 

                                                        
44 De almindelige bemærkninger til L10 – afsnit 3.1.2 og de specielle bemærkninger til § 2 nr. 4 
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2.2.2 Overdragelse af værdipapirer m.v. 

Foruden kravet om deltagelse af en juridisk person, så fremgår det af lovens ordlyd, at der skal være tale om 

en overdragelse af aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer m.v. Det er ved overdragelserne 

underordnet om der foretages hel eller delvis overdragelse. Begge situationer vil være omfattet af SEL § 2. 

Hvad angår overdragelsesaktivet, så begrænses SEL § 2 D til kun at omfatte transaktioner, hvori der 

overdrages ”… aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer, herunder konvertible obligationer, samt 

tegningsrettigheder til sådanne værdipapirer…”.  

Det noteres i den forbindelse, at lovgiver anvender ordlyden ”lignende værdipapirer”, hvilket åbner op for 

fortolkning. Lovgiver kan tilskrives to motiver i forbindelse med anvendelsen af denne ordlyd: 

1) at henvise til lignende værdipapirer i udlandet, som benævnes anderledes, men som de facto udgør det 

samme som de i lovteksten oplistede værdipapirer. Det synes åbenlyst, at denne type bestemmelse af 

international karakter må kunne rumme denne forskellighed i måden, hvorpå de forskellige jurisdiktioner 

kategoriserer selskabsstrukturer og værdipapirer. Denne forklaring understøttes af litteraturen45. 

2) Indskrive muligheden for at indlemme andre former for værdipapirer. Det kunne eksempelvis være 

omsættelige anparter eller investeringsbeviser, og dermed udvide rækkevidden af bestemmelsen, hvis dette 

skulle findes formålstjenstligt. Til spørgsmålet om hvilke værdipapirer, der omfattes af bestemmelsen, 

henviser lovgiver i bemærkningerne til LL § 16 B. Årsagen hertil må findes i, at der dermed også henvises 

implicit til den retspraksis, som ligger på området for LL § 16 B. Det vil sige værdipapirer, som gennem 

retspraksis er blevet underlagt LL § 16 B, kan henføres til SEL § 2 D med henvisning til lighed i ordlyd.  

På baggrund af ovenstående vurderes begge motiver at være legitime, og i øvrigt ikke hinanden 

udelukkende. Det giver dog en praktisk udfordring at navigere efter reglerne når lovgiver ikke i højere grad 

definerer rækkevidden af ordlyden i bestemmelsen. Der er heller ikke i forarbejderne opstillet en 

udtømmende liste af værdipapirer der, omfattes af SEL § 2 D.  

Fortolkningen af hvilke værdipapirer der omfattes, kunne støttes af en henvisning til 

aktieavancebeskatningslovens bestemmelser, hvor der også foreligger retspraksis. Dette ligger dog uden for 

                                                        
45

 Se f.eks. Banner-Voigt, SR.2013.0022, side 23 
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bestemmelsens ordlyd, og der er ikke i forarbejderne henvist til denne definition, hvorfor den ikke kan 

anses for omfattet af SEL § 2 D. Ordlyden ”tilsvarende værdipapirer” må dog anses for at udvide 

bestemmelsen til også at omfatte udenlandske værdipapirer og eventuelt nye typer af værdipapirer der 

kunne indføres i fremtiden. 

Det må derfor lægges til grund, at bestemmelsens udformning som minimum omfatter alle værdipapirtyper 

omfattet af LL § 16 B, samt udenlandske værdipapirer, der svarer til disse, da disse må angives som 

lignende værdipapirer efter bestemmelsens ordlyd.  

2.2.3 Koncernforbindelse 

Hvis det kan konstateres, at der sker en overdragelse af omfattede værdipapirer fra en juridisk person, er det 

nødvendigt at analysere om der foreligger koncernforbindelse mellem omstruktureringens parter. 

Koncernforbindelsen er nemlig næste kumulative betingelse for bestemmelsens anvendelse.  

Vurderingen af koncernforbindelsen er dobbeltsidet eftersom der både skal foreligge koncernforbindelse 

mellem det afhændende selskab og det overdragede selskab og mellem det afhændende selskab og det 

erhvervende selskab. Som det vil blive forklaret i det efterfølgende afsnit, kan der være tvivl om hvordan 

koncernforbindelsen skal defineres i forhold til SEL § 2 D og hvornår koncernforbindelsen skal statueres 

for at en transaktion er omfattet af bestemmelsen. 

I henhold til hvordan koncernforbinden defineres anvendes LL § 2, stk. 2, jf. SEL § 2 D, stk. 5. Herved 

statueres koncernforbindelse når et eller flere af følgende forhold kan gøres gældende: 

- Direkte eller indirekte ejerskab af mere end 50 % af kapitalen 

- Direkte eller indirekte udøvelse af mere end 50 % af stemmerne 

Hertil kommer, at der tillige er tale om koncernforbundne juridiske personer, når der er fælles ledelse eller 

hvor samme kreds af selskabsdeltagere udøver bestemmende indflydelse, jf. LL § 2, stk. 3, jf. LL § 2, stk. 2, 

2. pkt. Koncernforbindelse mellem det afhændende og det erhvervende selskab kan statueres, hvis der 

foreligger en aktionæraftale mellem disse, eller hvis der investeres gennem et transparent selskab46. 

Koncernforbindelse kan derfor eksempelvis foreligge hvor enkelte aktionærer er bemyndiget til at handle på 

                                                        
46 jf. Skatteministeriets svar til FSR’s høringssvar - side 22 – bilag 4 til L 10 
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alle aktionærer vegne. Det må dog påpeges, at en aktionæraftale i sig selv ikke er nok, da der skal være 

indgået aftale om udøvelse af bestemmende indflydelse. 

En sådan fælles bestemmende indflydelse kan, statueres på baggrund af følgende ikke – udtømmende 

kriterier47: 

- råderet over flertallet af stemmerettigheder, 

- udnævnelse eller afsættelse af et flertal af medlemmerne i selskabets øverste ledelsesorgan eller 

- Bestemmende indflydelse over selskabets driftsmæssige og finansielle ledelse. 

 

Det er værd at bemærke, at der ved en opgørelse af stemmer og kapitalandele i forhold til vurderingen af 

koncernforbindelse medregnes stemmerettigheder og ejerandele hos aktionærers nærtstående, jf. LL § 16H, 

stk. 6, jf. LL § 2, stk. 248. Dermed kan koncernforbindelse opstå mellem familieejede virksomheder uden 

der er selskabsretlige ejerforhold imellem disse. Overdrages omfattede værdipapirtyper til nærtstående 

personers helejede selskaber, kan aktionærer ikke udtræde af koncernforbindelse ved afståelse af alle aktier. 

Det noteres i øvrigt, at koncernforbindelsen vurderes på samme måde uagtet om der er tale om forbindelse 

”mellem det afhændende selskab og det overdragede selskab” og ”mellem det afhændende selskab og det 

erhvervende selskab”, Begge koncernforbindelser vurderes efter LL § 2.  

Det må bemærkes at der kunne være benyttet en koncernforbindelses definition som var anderledes end den 

anvendte i LL § 2. Her hentydes til den selskabsretlige koncerndefinition i SEL § 31 C. Dette må skyldes at 

LL § 2 omfatter både koncernforbindelse ved flertal af stemmer og kapital, hvor SEL § 31 C kun medregner 

stemmeandele. Endvidere omfatter LL § 2 også nærtstående fysiske aktionærer. Forfatterne lægger til grund 

at dette skyldes at omstruktureringer mellem nærtstående skal omfattes, idet der således indbygges et 

armslængdevilkår i bestemmelsen. 

Af ordlyden i SEL § 2 D fremgår det dog ikke, hvornår denne koncernforbindelse skal foreligge i 

forbindelse med transaktionen. De specielle bemærkninger til bestemmelsen bidrager med præcisering af 

dette forhold: 

                                                        
47

 Den Juridiske Vejledning 2014-1 – C.D.11.1.2.2 
48 Som nærtstående anses den skattepligtiges ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses 
ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer. Stedbarns- og adoptiv forhold sidestilles med ægte slægtskabsforhold. 
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”…For at blive omfattet af den foreslåede bestemmelse er det en betingelse, at der er en 

koncernforbindelse mellem den overdragende juridiske person og det erhvervede selskab 

før overdragelsen, og en koncernforbindelse mellem den overdragende juridiske person 

henholdsvis det erhvervende selskab og det erhvervede selskab efter overdragelsen...” 49 

Bestemmelsen skal derfor fortolkes således, at der før overdragelsen skal bestå en koncernforbindelse 

mellem den afhændende og den overdragede juridiske person.  

Efter transaktionen skal denne forbindelse mellem den afhændende og den overdragede juridiske person 

bestå. Dette samtidig med, at der efter transaktionen også foreligger koncernforbindelse mellem det 

afhændende og det erhvervende selskab. Disse kumulative betingelser skal opfyldes for at SEL § 2 D finder 

anvendelse.  

Figur 5 – krav til koncernforbindelse 

 

 

 

 

Bestemmelsen i SEL § 2 D finder derfor ikke anvendelse, når alle aktier i det overdragede selskab afstås til 

fulde, hvis det afhændende selskab udtræder af koncernforbindelsen med det overdragede og dermed 

afgiver kontrollen over selskabet.  

Sådanne tilfælde kan ikke anses som en udbytteudlodning, men som en reel afståelse af værdipapirer. 

2.2.4 Vederlaget 

Det er en yderligere betingelse for anvendelsen af SEL § 2 D, at det afhændende selskab i forbindelse med 

overdragelsen helt eller delvist vederlægges med andet end aktier i det erhvervende selskab. Det er i denne 

sammenhæng uden betydning, om vederlaget helt eller kun delvist består af andet end aktier. Såfremt der 

                                                        
49 L10 – bemærkningerne til § 2, nr. 4, 8. pkt. – forfatteres kursivering og fremhævning 
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sker delvis vederlæggelse i andet end aktier, vil omkvalificering dog alene gælde for den del, der 

vederlægges i andet end aktier.  

Det er derfor af afgørende betydning at få defineret begrebet ”aktier” for at kende rækkevidden af 

bestemmelsen. Af forarbejderne fremgår det, at bestemmelsen skal fortolkes indskærpende, således at den 

normale definition af aktiebegrebet ikke finder anvendelse50. Derfor sidestilles termen ”aktier” ikke med 

andelsbeviser, tegningsrettigheder, obligationer, fordringer, kontante vederlag m.m. Dette er en klar 

udvidelse af bestemmelsens anvendelsesområde, da der inden for den dansk skatteret er tradition for at 

anvende en udvidet fortolkning af begrebet ”aktier”; eksemplificeret ved aktieavancebeskatningsloven, som 

finder anvendelse på andelsbeviser og omsættelige investeringsbeviser, jf. ABL § 1, stk. 2 og konvertible 

obligationer, jf. ABL § 1, stk. 3. Dette har den konsekvens, at skattefrie ombytninger, jf. ABL § 36, 

kvalificeres som udbytteudlodninger, jf. SEL § 2 D, og dermed bliver skattepligtige. 

Bestemmelsens ordlyd betyder, at vederlaget for overdragelsen skal være i form af aktier i det erhvervende 

selskab for at undgå omkvalificeringen. Andre vederlag kunne eksempelvis være fordringer, andelsbeviser, 

kontantvederlag, patentrettigheder m.v. Dette kan eksempelvis betyde, at situationer hvor en aktionær 

apportindskyder et selskab i et kommanditselskab eller et anpartsselskab, og vederlægges med ideelle 

andele eller anparter omfattes af SEL § 2 D, da vederlaget således ikke er aktier51. Disse vederlag vil blive 

omkvalificeret til at udgøre en udbytteudlodning. 

Der er i forbindelse med vedtagelsen af L 81 indført mulighed for ombytning af tilsvarende værdipapirer. 

Denne undtagelse vil blive behandlet nærmere under afsnit 2.2.7. 

Vederlag i aktier i andet end erhvervende selskab 

Med lov nr. 274 blev aktievederlagskravet i værnsreglen i § 2 D, stk. 1, 1. pkt. lempet52 for transaktioner 

foretaget efter 20. november 2013. Overdragelser herefter, hvor der vederlægges med aktier i det 

erhvervende selskabs koncernforbundne selskaber, omfattes ikke af SEL § 2 D. Det betyder, at der helt eller 

delvist kan vederlægges med aktier i selskaber, der er koncernforbundne med det erhvervende selskab. Før 

                                                        
50 L10 – bemærkningerne til § 2, nr. 4 
51 Jf. Banner-Voigt, SR.2013.0022, side 24 
52 (vederlag)…helt eller delvis består af andet end aktier i det erhvervende selskab eller hermed koncernforbundne 
selskaber. Lov nr. 274 § 2, nr. 1. 
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ændringen måtte der lægges en streng ordlydsfortolkning af vederlagsbegrebet til grund, således at der kun 

kunne ydes vederlag med aktier i det erhvervende selskab.  

Lempelsen omfatter eksempelvis situationer, hvor det kan være nødvendigt at vederlægge i mere end aktier 

i det erhvervende selskab. Dette illustreres ved følgende eksempel: 

Figur 6 – Vederlag i aktier i andet selskab 

Aktierne i det overdragede selskab har en 

pålydende værdi på 150.000 kr. Vederlag på 

aktier i det erhvervende selskab, er kun 50.000 

kr. værd. Idet værdien af det overdragede 

selskab overstiger værdien af aktier i det 

erhvervende selskab, vil der i eksemplet være et 

krav om yderligere betaling af vederlag udover 

aktier i det erhvervende selskab. Dette 

vederlægges som aktier i det erhvervende 

selskabs moderselskab for restbeløbet. Idet 

situationen henset til koncernforbindelsen vil være omfattet af SEL § 2 D, ville et sådant vederlag før 

indførelsen af nærværende indskrænkning af bestemmelsen medføre skattepligt af aktieposten/anparten i 

moderselskabet. 

Der er med bestemmelsen åbnet op for at vederlaget udover aktier i det erhvervende selskab nu også kan 

ske ved vederlag i aktier i koncernforbundne selskaber. Det bemærkes dog, at begrebet aktier i denne 

sammenhæng også må fortolkes indskærpende, så der eksempelvis ikke kan vederlægges med anparter, 

tegningsretter m.m. i koncernforbundene selskaber, jf. foregående analyse. 

Idet der nu er redegjort for de objektive kriterier for at være omfattet af SEL § 2 D, fortsætter analysen med 

en behandling af undtagelserne til bestemmelsen, for at statuere hvilke overdragelser der ikke omfattes. 
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2.2.5 Mulighed for skattefrit udbytte 

I tilfælde af, at en overdragelse opfylder ovenstående kriterier og dermed falder ind under SEL § 2 D, er det 

efterfølgende vigtigt at efterprøve, om den heraf følgende omkvalifikation til udbytteudlodning kan undgås 

via undtagelserne til bestemmelsen. Bestemmelsen rummer tre undtagelser, som vil blive gennemgået 

særskilt nedenfor. 

Første undtagelse vedrører muligheden for at modtage skattefrie udbytter før omstruktureringen. Dette 

fremgår af SEL § 2 D, stk. 1, 2. pkt.: 

”… [Omkvalificeringen] gælder dog ikke, hvis det overdragende selskab opfylder 

betingelserne for at modtage skattefrit udbytte efter [SEL] § 2, stk. 1, litra c, eller [SEL] § 

13, stk. 1, nr. 2, såfremt vederlaget havde været udbytte af aktier i det overdragede selskab 

umiddelbart inden overdragelsen…”53 

Hvis der konstateres en koncernforbindelse mellem det afhændende selskab og det overdragede selskab, 

som udløser skattefrihed på udbytter, der udloddes fra det overdragede selskab til det afhændende selskab 

efter SEL § 2, stk. 1, litra c, eller SEL § 13, stk. 1, nr. 2, falder transaktionen uden for bestemmelsen, jf. 

SEL § 2 D, stk. 1, 2. pkt.  

En transaktion er ikke foregået med skatteomgåelse til hensigt, hvis det afhændende selskab inden 

overdragelsen kunne modtage skattefrie udbytter, hvorfor SEL § 2 D efter sit formål ikke skal finde 

anvendelse på sådanne transaktioner. 

Det er dog i denne sammenhæng vigtigt at bemærke, at der som betingelse for skattefritagelse efter SEL § 

2, stk. 1, litra c og SEL § 13, stk. 1, nr. 2 gælder, at moderselskabet ejer aktierne i datterselskabet som enten 

datterselskabsaktier efter definitionen i ABL § 4 A eller som koncernselskabsaktier efter definitionen i ABL 

§ 4 B. Endvidere undtages transaktioner for omkvalificering efter SEL § 2 D, når det afhændende selskab 

kan modtage skattefrie udbytter eller nedsætte beskatningen som følge af Moder/Datterselskabsdirektivet 

eller efter DBO.  

                                                        
53 Egen kursivering. Tekst i parenteser er ligeledes tilføjet af afhandlingens forfattere 
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Med dette in mente, finder SEL § 2 D primært54 anvendelse i situationer, hvor et afhændende selskab ejer 

mindre end 10 % af den nominelle værdi i det overtagede selskab, eller når det afhændende selskab befinder 

sig i udlandet udenfor EU/EØS eller DBO. 

Muligheden for skattefrit udbytte har affødt spørgsmål om, mellem hvilke selskaber der skal kunne 

modtages skattefrit udbytte for at blive fritaget for SEL § 2 D55. 

I den oprindeligt fremsatte lovtekst for L 10, blev følgende udtrykt: 

”Dette gælder dog ikke, hvis det overdragende selskab opfylder betingelserne for at 

modtage skattefrit udbytte efter § 2, stk. 1, litra c eller § 13, stk. 1, nr. 2.” 

Ved en fortolkning af dette, kan der argumenteres for, at det kan omfatte forholdet mellem det afhændende 

selskab og det overdragede selskab eller mellem det afhændende og det erhvervende selskab. FSR spørger 

ind til dette i høringssvaret, hvortil Skatteministeriet56 svarer som følger: 

”Det kan bekræftes, at vurderingen skal foretages i forholdet mellem det 

overdragende selskab og det erhvervende selskab. Jeg agter at fremsætte et 

ændringsforslag, der præciserer dette...” 

Herefter blev der ved ændringsforslag57 tilføjet følgende til undtagelsen: 
 

”Såfremt vederlaget havde været udbytte af aktier i det overdragede selskab 

umiddelbart inden overdragelsen” 

 

I bemærkningerne til ændringsforslaget redegør Skatteministeriet for, at bestemmelsens indhold omfatter et 

koncernforhold mellem det afhændende selskab og det overdragede selskab. Det sker ved at lave en 

vurdering af, om vederlaget for transaktionen er finansieret af det udbytte, der ellers ville være udbetalt fra 

det overdragede selskab til det afhændende. Dette bekræftes endvidere i svar til FSR58. Dette kan virke 

                                                        
54 Der findes i ABL § 4 A nogle yderligere krav i ABL § 4 A, stk. 2, 3 og 7 i forbindelse med klassifikationen af 
datterselskabsaktier, jf. ABL § 4 A, stk. 1, hvorfor der i visse specialtilfælde kan være skattepligt på trods af ejerskab på 
mere end 10 % af nominel værdi i datterselskab 
55 Høringssvar til FSR – Høringsoversigt bilag 4 til L 10 – side 19 
56 ibid. 
57 forslag af 30. november 2012 
58 Skatteministeriets svar af 13. december 2012 til FSR – bilag 27 til L 10 
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modstridende, da dette er den modsatte opfattelse af hvad der lægges til grund for kommentaren på det 

første høringssvar. Det må bemærkes, at dette kunne være gjort mere simpelt ved at indsætte ordlyden ”fra 

det overdragede selskab”59 i bestemmelsen frem for den valgte løsning. 

Det må derfor konstateres at ændringen den følgevirking, at der ved hver omstrukturering eller overdragelse 

må foretages en vurdering af, om det overdragede selskab forud for transaktionen ville kunne udlodde 

udbytte. Er det ikke tilfældet, vil SEL § 2 D ikke finde anvendelse, da vederlaget fra det erhvervende 

selskab til det afhændende selskab derved ikke kan finansieres af akkumuleret udbytte i det overdragede 

selskab. 

Med ændringen sikres dermed at bestemmelsen ikke rammer bredere end formålet om kun at imødegå 

omgåelse af udbyttebeskatning. 

2.2.6 Manglende koncernforbindelse forud for overdragelse 

Hvis der ikke kunne modtages skattefrie udbytter forinden omstruktureringen, fremgår det af 

bestemmelsens ordlyd, at skattepligten ligeledes bortfalder, hvis det erhvervende selskab: 

”(…) inden overdragelsen ikke var koncernforbundet med det overdragende selskab, men 

som alene som følge af fælles bestemmende indflydelse efter stk. 5, 2. pkt., bliver 

koncernforbundet med dette selskab efter overdragelsen, såfremt det erhvervende selskab 

ikke af det overdragende selskab eller et med dette koncernforbundet selskab m.v. har 

fået midler stillet til rådighed…”60 

Af dette kan udledes to betingelser for at undtagelsen finder anvendelse 

Den første betingelse knytter sig til koncernforbindelsen og er todelt. Dette vil være en vurdering af 

koncernforbindelsen før og efter overdragelsen. Der må således ikke foreligge en koncernforbindelse 

mellem afhændende- og erhvervende selskab inden overdragelsen. Dernæst må der efter overdragelsen kun 

være koncernforbindelse mellem disse selskaber gennem fælles bestemmende indflydelse. I sådanne 

tilfælde vil undtagelsen træde i kraft, hvis begge led er opfyldt. 

                                                        
59 Så lovteksten ville være følgende: ”Dette gælder dog ikke, hvis det overdragende selskab opfylder betingelserne for at 
modtage skattefrit udbytte fra det overdragede selskab efter § 2, stk. 1, litra c eller § 13, stk. 1, nr. 2.” 
60 Egen fremhævning og kursivering 
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Fælles bestemmende indflydelse kan eksempelvis udøves, når flere aktionærer gennem eksempelvis et 

transparent kommanditselskab ejer aktier sammen, og opnår en samlet bestemmende indflydelse i det ejede 

selskab. 

Undtagelsen giver mulighed for at foretage en skattefri udvidelse af ejerkredsen ved delvis afståelse til 

uafhængig tredjemand61, som ville betyde at delsag i transparente enheder ville være omfattet ved interne 

overdragelser. Denne undtagelse er derfor især vigtig for kommanditselskaberne og lignende partnerskaber, 

som netop organiseres med fælles bestemmende indflydelse gennem aktionæraftaler. Problemstillingen 

vises med nedenstående figur 7: 

Figur 7 – manglende koncernforbindelse forud for overdragelse I 

I eksemplet er aktionærerne A, B og C koncernforbundne gennem fælles bestemmende indflydelse i X, når 

der overdrages aktier i Overdragede. 

D er en uafhængig investor der indtræder i aktionærkredsen ved at A, B og C afstår aktier til D. 

Betingelserne for at være omfattet af SEL § 2 D er opfyldt, da der foreligger koncernforbindelse mellem 

Overdragede og A, B og C gennem X via fælles bestemmende indflydelse. Efter transaktionen er der 

koncernforbindelse mellem A, B, C og D gennem den fælles bestemmende indflydelse i X, hvorfor der som 

udgangspunkt skal ske en omkvalificering af vederlaget fra D til de andre aktionærer. 

                                                        
61 Bemærkninger til ændringsforslag § 2 nr. 2. til L 10 – bilag 10 
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Da der efter transaktionen kun foreligger koncernforbindelse mellem aktionærerne i kraft af den fælles 

bestemmende indflydelse træder undtagelsen i kraft, så SEL § 2 D ikke finder anvendelse. Det er essentielt 

at bemærke at undtagelsen kun gælder når der ikke forud for omstruktureringen foreligger 

koncernforbindelse mellem D og de andre aktionærer. koncerninterne delsalg omfattes derfor af 

bestemmelsen som vist nedenfor i figur 8: 

Figur 8 – manglende koncernforbindelse forud for overdragelse II 

 

Her vil vederlag fra B til A og C omkvalificeres til udbytte som følge af SEL § 2 D.  

Tilføjelsen af ny kapital og nye investorer kan være en nødvendighed for mange partnerskaber, og 

skattefriheden ved delafståelse efter SEL § 2 D, stk. 1, 3. pkt. synes vigtig i forbindelse med tiltrækningen 

af ny kapital. Omstruktureringen vil derfor have forretningsmæssig karakter når der ønskes nye aktionærer i 

ejerkredsen, og det synes derfor også rimeligt, at disse transaktioner ikke falder ind under bestemmelsens 

anvendelsesområde. 

Det noteres dog, at skattefriheden kun gælder uafhængige investorer. Delsalg internt i en 

partnerskabskonstruktion vil være omfattet af bestemmelsen, Jf. undtagelsen modsætningsvist. 

Den anden betingelse vedrører kapitalfrembringelsen i forbindelse med vederlaget. For at undtagelsen 

finder anvendelse, må det afhændende selskab, eller selskaber der er koncernforbundne hermed, ikke stille 

kapital til rådighed for uafhængig tredjemand. Ved udelukkelse af denne form for selvfinansiering, 

forhindres det, at det afhændende selskab finansierer salget. Dette vil dog kun være i de tilfælde, hvor der 
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kan statueres tilstrækkelig sammenhæng mellem et lån fra det afhændende selskab til det erhvervende 

selskab og overdragelsen. Det fremgår ikke videre af bemærkningerne til bestemmelsen, hvor konkret 

denne sammenhæng skal være, og det efterlader usikkerhed på området, da meget perifere sammenhænge 

muligvis kan være nok til at statuere sammenhæng. Der må derfor foreligge en bevisbyrde hos SKAT for at 

påvise en sammenhæng mellem en eventuel finansiering og omstruktureringen, da en omvendt bevisbyrde 

ikke kan løftes af de involverede selskaber. 

2.2.7 Ombytning af identiske værdipapirer 

Lov nr. 274 indfører en undtagelse yderligere til værnsreglen med SEL § 2 D, stk. 1, 4. pkt. Undtagelsen 

fritager omstruktureringer, som ellers ville være omfattet, såfremt vederlaget sker i værdipapirer, der svarer 

til de afståede værdipapirer. 

Af forarbejderne til bestemmelsen fremgår, at der ved afståede aktier/værdipapirer benyttes en udvidende 

ordlydsfortolkning, hvorimod aktier der gives i vederlag anvendes en indskærpende ordlydsfortolkning. 

Skatteministeriet erkender, at dette er uhensigtsmæssigt62, hvorfor ombytning af identiske værdipapirer 

undtages. Som udgangspunkt bortfalder beskatningen i situationer, hvor der eksempelvis overdrages 

konvertible obligationer eller tegningsrettigheder i et selskab, mod tilsvarende værdipapirer i det 

erhvervende selskab. 

Imidlertid giver ordlyden i bestemmelsen anledning til tvivl ved fortolkning heraf. Der er ikke i 

forarbejderne eller i bestemmelsen oplistet en udtømmende liste over omfattede værdipapirer som 

undtagelsen indeholder. Man kan derfor argumentere for, at ordet ”tilsvarende” kan fortolkes udvidende. 

Dette vil medføre, at situationer hvor der eksempelvis overdrages aktier i et selskab, og vederlægges med 

anparter i det erhvervende selskab, falder uden for bestemmelsen. Dette ud fra en betragtning om at anparter 

svarer til aktier, givet at de har tilsvarende handelsværdi63. 

Dog må der i lyset af forarbejderne lægges til grund, at en domstol formodentlig vil lægge overvejende 

vægt på, at de ombyttede værdipapirer er strengt identiske, da der primært lægges vægt på disse situationer i 

                                                        
62 Betænkning af 27. februar 2014, side. 3m bemærkningerne til nr. 2, 2. spalte 
63 Eksemplet kunne udvides til at omfatte ombytning af tegningsrettigheder for aktier og lignende 
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forarbejderne64. Det er dog forfatternes holdning til problemstilling, at ombytning af værdipapirer bør falde 

uden for bestemmelsens omfang, hvis der kan argumenteres for, at ombytningen ikke har et skattemæssigt 

formål. Hvis der eksempelvis ombyttes aktier til anparter af samme værdi, vil aktionærer i overdragelsen 

ikke være stillet anderledes end før omstruktureringen skattemæssigt. 

Der må i forlængelse heraf bemærkes, at der uanset typen af værdipapirer der overdrages, kan vederlægges 

med aktier i det erhvervende selskab65. 

2.3 Beskatningshjemmel og indeholdelsespligt 

Da vi nu har gennemgået bestemmelsen, må der foretages en gennemgang af hvilke skattesubjekter 

bestemmelsen omfatter og hvem der hæfter for indeholdelse af udbyttebetalingen. 

Hjemmelen til beskatning i henhold til SEL § 2 D, findes i henholdsvis Statsskatteloven § 4, jf. LL § 16 A 

for fuldt skattepligtige og SEL § 2, stk. 1, litra c vedrørende begrænset skattepligt af udbytter. Af SEL § 2, 

stk. 3 fremgår, at udbytter beskattes med 27 %. Det er altså kun den del af vederlaget som ikke består af 

aktier, der omkvalificeres, og som vil blive anset som udbytteudlodning og dermed beskattet, jf. 

henholdsvis LL § 16A og SEL § 2 C, stk. 1, litra c, medmindre skattepligten frafaldes/nedsættes efter 

direktiv 2011/96/EU66 eller indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst. 

Hvem der skal indeholde skatten hjemles i KSL § 65, som angiver, at det er det udbytteudloddende selskab, 

der skal indeholde skatten. Nedenstående eksempel viser en simpel overdragelse, som bruges til forklaring. 

Der antages, at betingelserne for SEL § 2D er opfyldt og skattepligt derfor indtræder. 

Figur 9 – simpel overdragelse 

 

 

                                                        
64 Betænkning af 27. februar 2014, side. 3m bemærkningerne til nr. 2, 2. spalte 
65 Betænkning af 27. februar 2014, side. 3m bemærkningerne til nr. 2, 2. spalte 
66 EU’ s Moder/Datterselskabsdirektiv 
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I høringssvarene til loven67 har der været argumenteret for, at ordlyden af bestemmelsen ikke specifikt har 

udtrykt, mellem hvilke selskaber det omkvalificerede vederlag flyder mellem. Resultatet af dette har 

betydning for hvem der skal indeholde kildeskat for udbyttet. 

Der blev argumenteret for at der inden overdragelsen ville være skattepligt på udbytteudlodninger fra 

Overdragede til Afhænder, og at det måtte betyde at omkvalificeringen af vederlaget fra Erhverver til 

Afhænder derfor måtte anses som udbytte fra Overdragede til Afhænder68. Dette skyldes en betragtning om 

at omstruktureringen finansieres af det akkumulerede udbytte i Overdragede ved omgåelse. 

Dette er dog blevet afvist af Skatteministeriet69 med følgende begrundelse: 

”Lovforslaget indebærer, at det vederlag, som det erhvervende selskab betaler i 

form af andet end aktier, anses som udbytte. Det er derfor det erhvervende selskab, 

der skal indeholde kildeskatten, og det er dermed det erhvervende selskab, som 

hæfter” 

 

Bestemmelsen skal derfor fortolkes således at det vederlag, der strømmer fra det erhvervende selskab til det 

afhændende, der ikke udgør aktier i det erhvervende selskab, eller hermed koncernforbundne selskaber, skal 

anses som en udbyttebetaling. Det må altså lægges til grund, at det er Erhverver der skal indeholde 

udbytteskat af det omkvalificerede vederlag, jf. KSL § 65. Det er også dette selskab, der hæfter for 

skattebetalingen, jf. KSL § 69. 

Dette selskab har tillige pligt til at foretage vurderingen om omstruktureringen er omfattet af SEL § 2 D70. 

Da SEL § 2 D i udgangspunktet omfatter alle omstruktureringer og overdragelser af værdipapirer, hvad 

enten der er tale om skattesubjekter i Danmark eller i udlandet, må der altså analyseres frem til hvilke 

situationer, der udløser skattepligt til Danmark.  

                                                        
67 herunder FSR’s henvendelser i forbindelse med L 10 
68 Pengestrømmen flyder ved omstruktureringen igennem Erhverver i stedet for direkte fra Overdragede til Afhænder 
69 Skatteministeriet svar af 13. december 2012 til FSR – bilag 27 til L 10 
70 Skatteministeriets svar til FSR - spørgsmål 1 til L 81 - side 4 
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2.3.1 Det overdragede selskab 

I de følgende eksempler opstilles situationer, hvor henholdsvis afhændende- og erhvervende selskaber er 

lokaliseret i eller udenfor Danmark, for at afgøre hvornår bestemmelsen er retskraftig. Først må der dog 

redegøres for, hvilken betydning det har om det overdragede selskab befinder sig i eller uden for Danmark. 

Bestemmelsens ordlyd sondrer ikke mellem disse forskellige situationer, hvorfor de som udgangspunkt 

begge er omfattet. 

Da værnsreglens formål er at undgå omgåelse af den danske kildebeskatning, kan der argumenteres for, at 

bestemmelsen er uproportional, hvis den omfatter overdragede selskaber, der er hjemmehørende uden for 

Danmark. Idet en udbyttebetaling fra udenlandsk overdraget til udenlandsk afhænder ikke er omfattet af 

dansk beskatningskompetence, virker det uden for bestemmelsens formål, at eksempelvis kontantvederlag i 

forbindelse med overdragelse til et dansk selskab udbyttebeskattes. 

Endvidere vil et udenlandsk afhændende selskab ikke kunne modtage skattefrie udbytter fra et overdraget 

selskab i udlandet efter de danske udbytteregler, og dermed ikke mulighed for at benytte undtagelsen i 

forbindelse hermed. Dette kan som udgangspunkt ikke betragtes som EU komformt. Hvis der foreligger 

nedsættelse/frafald af beskatning efter Moder/datterselskabsdirektivet, vil dette dog udløse undtagelsen for 

bestemmelsen. For selskaber placeret i EU vil reglerne altså ikke være diskriminerende, da danske og 

udenlandske selskaber de facto behandles på samme måde (ejerkrav på 10 % udløser skattefrihed). 

Bestemmelsen må derfor anses som EU konform. 

I det følgende vil de ikke blive skelnet mellem hvor det overdragede selskab er hjemmehørende, idet der 

allerede er påvist, at det er det afhændende selskab, der beskattes og det erhvervende selskab der skal 

indeholde kildeskat.  

I alle følgende eksempler antages at de kumulative betingelser for at være omfattet af SEL § 2 D er opfyldt. 

2.3.2 Overdragelse fra dansk afhænder til dansk erhverver 

I denne situation overdrages et selskab mellem to danske selskaber. Begge danske selskaber er underlagt 

fuld skattepligt. Da aktionærer med aktiebeholdninger på mere end 10 % fritages for beskatning jf. SEL § 

2D, stk. 1, 2. pkt., vil det altså alene være porteføljeaktionærer, der beskattes. Det afhændende selskab 
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bliver derfor skattepligtig af det omkvalificerede udbytte, der beskattes efter Ligningslovens § 16 A og der 

erhvervende selskab skal indeholde kildeskat jf. KSL § 65. 

Summen for det ydede vederlag udover aktier i det erhvervende selskab henregnes til den skattepligtige 

indkomst hos det afhændende selskab i henhold til SEL § 17 med 24,5 % 71, men indeholdes af det 

erhvervende selskab, jf. Kildeskattelovens § 65. Der skal som udgangspunkt indeholdes 27 % skat, dette 

kan dog nedsættes til 22 % som følge af Kildeskattelovens § 65, stk. 672, når selskaberne er skattepligtige i 

Danmark jf. SEL § 1. 

Såfremt der foreligger koncernforbindelse mellem det afhændende selskab og det erhvervende gennem 

moderselskab, ville der kunne argumenteres for, at det omfattede vederlag kan sidestilles med et tilskud 

ydet mellem søsterselskaber, som derfor er skattefrit jf. SEL § 31 D. Dette må dog afvises, da bestemmelsen 

om tilskud mellem søsterselskaber ikke omfatter udbytter, jf. 31 D, stk 2. Endvidere kan der argumenteres 

for at der ikke er tale om et tilskud, idet der erlægges en modydelse og det derfor ikke kan omfattes af 

bestemmelsen om tilskud. 

Såfremt situationen er omfattet af SEL § 2 D, vil det afhændende selskab skulle indregne vederlaget 

omfattet som udbytte i den skattepligtige indkomst, og det erhvervende selskab skal indeholde 27 % 

kildeskat, medmindre satsen kan nedsættes som følge af KSL § 65, stk. 6. 

2.3.3 Overdragelse fra dansk afhænder til udenlandsk erhverver 

Til forskel fra før overdrages et selskab nu til et erhvervende selskab uden for Danmark. Som i det 

foregående eksempel omfattes overdragelsen, idet det afhændende selskab er skattepligtigt til Danmark. 

Den del af vederlaget, der udgøres af andet end aktier i det erhvervende selskab skal beskattes hos afhænder 

efter de almindelige regler om beskatning af udbytter fra kilder i udlandet i henhold til Ligningslovens § 16 

A, jf. SEL § 17. 

                                                        
71 2014 selskabsskattesats 
72 Henset til nedsættelse af selskabsskatteprocenten til 22 % frem mod år 2016 
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Som udgangspunkt skal der indeholdes kildeskat hos det erhvervende selskab, men kildeskattelovens § 65 

har ikke hjemmel til at omfatte selskaber hjemmehørende i udlandet73. Derfor skal det afhændende (danske) 

selskab selv indberette og indregne summen i den skattepligtige indkomst, medmindre beskatningen skal 

nedsættes i forhold til moder/datterselskabsdirektivet74 eller en dobbeltbeskatningsoverenskomst som følge 

af SEL § 13, stk. 1, nr. 2. 

2.3.4 Overdragelse fra afhændende selskab i udlandet til dansk erhverver 

Idet der ved omkvalificeringen af vederlaget til udbytte foretages en udbytteudlodning fra et dansk selskab 

til et udenlandsk selskab, vil det udenlandske selskab blive begrænset skattepligtigt til Danmark, jf. SEL § 

2, stk. 1, litra c. 

Det danske erhvervende selskab skal indeholde kildeskat, jf. Kildeskattelovens § 65 med 27 %, medmindre 

der foreligger dobbeltbeskatningsoverenskomst eller beskatningen skal nedsættes som følge af 

moder/datterselskabsdirektivet, jf. KSL § 65, stk. 4, henholdsvis SEL § 2, stk. 1, litra c. 

Som det ovenfor er diskuteret, virker det uhensigtsmæssigt, når det overdragede selskab er udenlandsk, idet 

nedenstående forretningsmæssig begrundede omstrukturering udbytte-beskattes uden mulighed for at gøre 

brug af undtagelsen om at kunne modtage skattefrie udbytter: 

Figur 10 – Forretningsbegrundet omstrukturering 

I eksemplet vil et vederlag udover aktier i DK 

omfattes af SEL § 2 D og blive omkvalificeret til 

udbytte. Det udenlandske afhændende selskab opnår 

derfor begrænset skattepligt til Danmark af et salg af 

aktier i et skattesubjekt hjemmehørende udenfor 

Danmark, hvor det danske selskab pålægges at 

indeholde 27 % i kildeskat i vederlaget. 

 

                                                        
73 dette bekræftes endvidere i Skatteministeriets svar til FSR af 13. december 2012 – bilag 27 til L10 – side 5 
74

 direktiv 2011/96/EU 
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Både afhænder og overdragede er hjemmehørende i stater udenfor DBO/EU/EØS. Der kan derfor ikke 

opnås adgang til undtagelsen, da udenlandske selskaber ikke kan fritages for udbytte i henhold til SEL § 13 

eller § 2. stk. 1, C. 

Denne situation kan godt være foretaget af rent forretningsmæssige grunde, eksempelvis med en 

delafståelse af aktierne, hvor man ønsker, at det danske selskab skal indgå i ejerkredsen for det overdragede 

selskab. Transaktionen omfattes alligevel af SEL § 2 D, hvilket taler for at bestemmelsen rammer for bredt 

som anført af høringssvarene i forbindelse med lovforslagene. 

Som nævnt tidligere er der ved den givne situation ikke tale om, at der sker omgåelse af dansk 

udbyttebeskatning, hvorfor situationen ligger uden for lovens formål. Denne problemstilling kan afhjælpes 

ved kun at lade overdragelse af aktier m.v. i danske selskaber være omfattet. 

2.3.5 Overdragelse fra udenlandsk afhænder til udenlandsk erhverver 

Der overdrages fra et udenlandsk selskab til et udenlandsk selskab, hvorfor transaktionen er uden for dansk 

jurisdiktion. Såfremt det overdragede selskab heller ikke er hjemmehørende i Danmark, må SEL § 2 D som 

udgangspunkt anses som ikke retskraftig, idet alle skattesubjekter involveret i transaktionen ikke er 

hjemmehørende i Danmark og derfor ikke kan blive skattepligtige til Danmark. 

Er det overdragede selskab hjemmehørende i Danmark, vil der dog kunne argumenteres for, at 

bestemmelsen skal finde anvendelse. Da bestemmelsen ikke tager højde for om der er beskatningshjemmel 

for omfattede skattesubjekter, vil der ved en analyse af retsstillingen kunne konstateres, at der ikke kan 

hjemles skattepligt for selskaber i udlandet på baggrund af SEL § 2 D, ej heller findes der hjemmel for 

skatteindeholdelse for udenlandske selskaber75. Det må derfor konstateres, at bestemmelsen finder 

anvendelse, men at Danmark ikke i praksis har hjemmel til beskatning af det omkvalificerede vederlag. 

Da formålet med bestemmelsen er at bevare kildebeskatning på udbytter udloddet fra Danmark og ikke for 

selskaber i udlandet, er bestemmelsen derfor på dette område i overensstemmelse med formålet, idet 

ovenstående overdragelser ikke de facto omfattes af skattepligt som følge af SEL § 2 D. 

                                                        
75 Skatteministeriets svar til FSR af 13. december 2012 – bilag 27 til L10 
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Af den foregående redegørelse fremgår at det afhændende selskab indtræder i skattepligt for det 

omkvalificerede vederlag hvis SEL § 2 D finder anvendelse. Det erhvervende selskab skal indeholde 

kildeskat af udbytte, jf. KSL § 65. Dette er uafhængigt af hvilket land det overdragede selskab er 

hjemmehørende i. Der kan dog ikke hjemmel til at opkræve skatter for afhændende selskaber i udlandet, 

men hvis det erhvervende selskab er hjemmehørende i Danmark er der fortsat indeholdelsespligt jf. KSL § 

65. Er både det erhvervende selskab og det afhændende selskab hjemmehørende i udlandet, er SEL § 2 D 

ikke retskraftig. 

2.4 Udvidelse af SEL § 2 D ved lov nr. 274 (L 81) 

Med vedtagelsen af L 81, der gennemføres ved lov nr. 274 af 26. marts 2014 udvides SEL § 2 D. I det 

følgende behandles bestemmelsens ny indførte stk. 2-4, som omhandler specielle overdragelser samt 

overdragelser i forbindelse med fusioner og spaltninger. Værnsreglerne træder i kraft for transaktioner 

foretaget efter 20. november 2013. 

2.4.1 Aktieombytning og udligningssummer 

Skatteministeriet har med Lov nr. 27476 indført værn mod omgåelse af SEL § 2 D i bestemmelsens stk. 2-4. 

Værnsreglerne omfatter situationer, hvor aktieombytninger og fusionsskattelovens bestemmelser kunne føre 

til omgåelse af SEL § 2 D.  

Ifølge lovforslagets generelle bemærkninger har skatterådgivere rådgivet om en mulighed for omgåelse af 

udbyttebeskatningen ved benyttelse af aktieombytning. Omgåelsen består i, at danske selskaber med spredt 

ejerkreds fordelt på danske og udenlandske aktionærer med ejerandele på over og under 10 %, foretager en 

aktieombytning i et nystiftet selskab samt et kontantvederlag, der svarer til det udbytte, der ellers ville være 

skattepligtigt. Aktieombytning sker ved, at aktionærer foretager apportindskud af deres aktier i target 

selskabet til et andet selskab, så der opnås en holding konstruktion.  

Aktieombytninger kunne forinden lovændringen foretages skattefrit eller skattepligtigt ved 

aktieavancebeskatning ved omstruktureringer omfattet af Fusionsskattelovens §§ 9 og 11, jf. 

Aktieavancebeskatningslovens § 36.  

                                                        
76 Lov nr. 274 af 26. marts 2014 (L81) 
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Omgåelse af SEL § 2 D kunne derfor ske ved en skattefri aktieombytning, hvor aktionærer modtager en 

kontant udligningssum i tillæg til aktierne i det indskudte selskab, som svarer til størrelsen på det 

skattepligtige udbytte, der ville blive udloddet fra det udbytteudloddende selskab. Kontante 

udligningssummer er reguleret i aktieavancebeskatningslovens § 36, hvor FSL § 11 statuerer, at de 

erhvervede aktier succederer i de afhændede aktiers sted og udligningssummen anses som vederlag for 

afståede aktier der avancebeskattes.  

Da udenlandske aktionærer ikke er begrænset skattepligtige af aktieavance, kunne metoden benyttes til at 

omgå SEL § 2 D. Dette eksemplificeres ved nedenstående figur: 

Figur 11 - Aktieombytning 

 

 

 

 

 

A er en ejerkreds der består af aktionærer, der henholdsvis ejer porteføljeaktier, datterselskabsaktier og 

koncernselskabsaktier77. Aktionærerne er både danske og udenlandske. Ved aktieombytningen modtager 

alle aktionærer en kontant udligningssum i tillæg til aktier i det indskudte selskab X, som svarer til det 

udbytte, der ville være udbetalt af B før omstruktureringen i henhold til deres ejerandel.  

Omstruktureringen har følgende fordele: 

- Aktionærer med mindre ejerandele end 10 %, ville tidligere betale udbytteskat, men vil ved 

omgåelsen overgå til aktieavancebeskatning og opnå fradrag for købssummen af aktier. 

- Aktionærer i udlandet (uden DBO/EU/EØS) vil opnå skattefrihed på avance, grundet manglende 

begrænset skattepligt på aktieavancer. 

                                                        
77Eksemplet er baseret på oplysninger i bemærkningerne til L 81. Koncernselskabsaktier medtages, da der som 
udgangspunkt kræves koncernforbindelse for at SEL § 2 D effektueres. 
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- Majoritetsaktionærer vil ikke have modstridende interesser i at foretage en aktieombytning, da 

avancebeskatningen er mere skattemæssigt lempelig end udbyttebeskatning. 

Af bemærkningerne til bestemmelsen fremgår i øvrigt, at beskatningen af kontante udligningssummer 

gælder for både fysiske og juridiske personer samt at der ikke skelnes mellem fuldt og begrænset 

skattepligtige personer78. 

Overdragelse til selskaber uden økonomisk risiko 

Da koncernforbindelse i henhold til ligningslovens § 2 er et kriterium for anvendelse af SEL § 2 D, var det 

før indførelsen af værnsreglen muligt at omgå bestemmelsen ved at foretage omstruktureringer i 

aktionærkredsen. Nedenfor nævnte eksempel giver udtryk for dette: 

Figur 12 – Omstrukturering i aktionærejerkreds 

 

Da der ikke er begrænset skattepligt hos det afhændende udenlandske holdingselskab på aktieavancen ved 

salget af det danske selskab, kan transaktionen foretages skattefrit. 

I den første situation er det overdragede selskab og det erhvervende danske holding selskab 

koncernforbundne jf. LL § 2, idet koncernforbindelsen effektueres i de bagvedliggende aktionærers 

indbyrdes forhold.  Dette er ikke tilfældet i den efterfølgende situation, med mindre er aftalt fælles 

bestemmende indflydelse, da koncernforbindelsen kræver kontrol, hvorfor SEL § 2 D ikke omfatter 

situationen. 

                                                        
78

 De specielle bemærkninger til § 1, nr. 1 – L 81  
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Skatteministeriet har i bemærkningerne anført, at især kapitalfonde vil have selskabsstrukturer, hvor der kun 

ejes porteføljeaktier79. I en ejer struktur som beskrevet ovenfor, vil der typisk benyttes et nystiftet selskab i 

Danmark som holdingselskab, der kan modtage skattefrie udbytter fra det overdragede (target). 

Lov nr. 274 (L 81) tilføjer et værn i SEL § 2 D, stk. 280, som udvider anvendelsesområdet for SEL § 2 D til 

også at gælde overdragelse af aktier m.m.81 til selskaber uden økonomisk aktivitet, jf. SEL § 33 A, stk. 3.  

Herved sikres, at der ikke kan foretages førnævnte aktieombytninger ved brug af nystiftede tomme 

selskaber til omgåelse af udbyttebeskatningen. Der er ikke krav om koncernforbindelse, hvorfor 

bestemmelsen derfor også omfatter overdragelser, hvor der ikke findes aktionærer med bestemmende 

indflydelse. Da bestemmelsen ikke er betinget af koncernforbindelse, har den potentielt vidt omfang for alle 

aktie- og værdipapiroverdragelser, hvorfor rækkevidden af bestemmelsen må analyseres. 

Bestemmelsen lister følgende kriterier, der skal opfyldes for at være omfattet af værnsreglen: 

1. Vederlaget består delvist af aktier i det erhvervende selskab og evt. af aktier i hertil 

koncernforbundne selskaber og delvist af andet vederlag82. 

2. Når vederlaget udelukkende består af andet end aktier i det erhvervende selskab eller hertil 

koncernforbundne selskaber. Kumulativt skal det afhændende selskab eje værdipapirer i det 

erhvervende selskabs koncernforbundne selskaber efter omstruktureringen. 

Det første vederlagskriterium for at være omfattet er altså det samme som ved SEL § 2 D, stk. 1.  

Det andet vederlagskriterium, der omfatter overdragelser, hvor der udelukkende vederlægges med andet end 

aktier i det erhvervende selskab, betinges af at der efter overdragelsen ejes aktier i det erhvervende eller 

hermed koncernforbundne selskaber. Dette kriterium er indsat for at bestemmelsen ikke omgås. Dette kunne 

ske ved en aktieombytning, hvor aktier i det overdragede selskab ombyttes med aktier i et nystiftet selskab. 

Da aktierne i det overdragede selskab fortsat ejes, blot gennem et nystiftet selskab, er ejerforholdet det 

                                                        
79 almindelige bemærkninger til L81 – punkt 2. 
80 L 81 - § 2, ændring til Selskabsskattelovens § 2 D – indsat som stk. 2 
81 ”…aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer, herunder konvertible obligationer, samt tegningsrettigheder til 
sådanne..” 
82 Eksempelvis fordringer, kontanter, andre værdipapirer m.m. 
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samme, men den skattemæssige behandling ændres fra skattepligtigt udbytte til et skattefrit 

kontantvederlag. 

Bestemmelsens ordlyd er dog lettere uklar omkring tidsperspektivet for hvornår der skal ejes aktier i de 

koncernforbundne selskaber, hvilket kritiseres i litteraturen83. Da det ikke er nærmere specificeret kan der 

argumenteres for, at der aldrig må ejes aktier i de koncernforbundne selskaber, hvilket må konstateres at 

være urimeligt og uden for bestemmelsens formål om at imødegå omgåelse.  

Skatteministeriet har afvist at definere en tidsramme, og henviser til, at der må foretages en vurdering af, 

om et efter overdragelsen efterfølgende aktiekøb i der erhvervende selskabs koncernforbundne selskaber må 

indgå som en samlet del af overdragelsen84. Retspraksis vil dog kunne afklare dette spørgsmål på længere 

sigt. Skatteministeriets fortolkning fører dog umiddelbart til, at der ikke kan indgås 

proforma/forhåndsaftaler om, at alle aktier i det erhvervede selskab overdrages mod kontantvederlag, der 

ikke omfattes af beskatning, hvor der kort tid efter overdrages aktier i erhverver eller hermed 

koncernforbundne selskaber. Således at der kun for overdragelsestidspunktet ikke ejes andre aktier i den 

erhvervende koncern, og hermed effektivt omgår værnsreglen. 

Såfremt disse betingelser er opfyldt, må der foretages en analyse af det erhvervende selskabs økonomiske 

forhold, for at afklare om dette er uden økonomisk risiko. Formålet hermed er, at SEL § 2 D, stk. 2 omfatter 

situationer, hvor der indskydes nystiftede selskaber eller skuffeselskaber for at opnå skattefriheden. 

For at være omfattet af bestemmelsen, må det være uden økonomisk risiko jf. SEL § 33A, stk. 3. Der må 

derfor foretages en analyse af, hvordan dette skal fortolkes.  

Definitionen på at være uden økonomisk aktivitet i et selskab85, fremgår af forarbejderne til lov nr. 442 af 

01/06/199486  og er givet ved følgende (egen kursivering): 

”Ved selskaber, der i det væsentligste er uden økonomisk risiko ved 

erhvervsmæssig aktivitet, forstås navnlig selskaber, hvor den erhvervsmæssige 

aktivitet er ophørt eller, hvor den erhvervsmæssige aktivitet i selskabet er 

                                                        
83 Wittendorff, TfS 2014.283, side 5 
84 Skatteministeriet svar af 17. marts 2014 på spørgsmål 1 til L 81 
85 ” … er uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet,…” 
86 Indførelse af Selskabsskattelovens § 33 A 
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ubetydelig. Formuleringen kan dog også omfatte selskaber, hvor der på 

overdragelsestidspunktet nok findes en ikke uvæsentlig erhvervsmæssig aktivitet i 

selskabet, men hvor der er indgået en bindende aftale om mulighed for afhændelse 

af den erhvervsmæssige aktivitet til en pris, der enten er fastsat eller kan fastsættes 

ensidigt af selskabet eller erhververen.” 

Hermed kan konstateres, at følgende kumulative kriterier skal opfyldes af det erhvervende selskab for ikke 

at blive omfattet af SEL § 2 D, stk. 2: 

- krav om erhvervsmæssig aktivitet 

- ikke ubetydelig aktivitet 

- Ikke forhåndsbestemt aftale om afhændet aktivitet 

Disse parametre må belyses, for at definere gældende ret.  

Det første parameter om erhvervsmæssig aktivitet er givet ved, at aktiviteten i det erhvervende selskab ikke 

må være ophørt. Det kan dog betyde, at selskaber der tidligere har haft erhvervsmæssig drift, der er afsluttet 

eller hvor drift og aktiver er afhændet, herefter ikke kan benyttes som holdingselskaber i omstruktureringer 

uden risiko for at blive omfattet af SEL § 2 D, stk. 2. Dette kan være en hindring for for omstruktureringer, 

da selskaber der ikke har aktivitet, givetvis kan forekomme benyttet til rent forretningsmæssigt 

omstruktureringer i investeringsselskaber m.v. Dette kunne eksemplificeres ved dele af 

forskningsvirksomheder der skilles ud fra hovedvirksomheden. Her benyttes tomme holdingselskaber til at 

indkapsle driftsøkonomiske risici.  

Det andet parameter om ubetydelig aktivitet kræver også en nærmere fortolkning, da der ikke i 

forarbejderne defineres hvordan det skal forstås. 

Af cirkulære for ”Handel med underskudsselskaber, gældseftergivelse og renter ved gældseftergivelse”87 

fremgår følgende parametre for vurdering i forhold til hvornår et selskab kan anses som værende uden 

økonomisk risiko88. 

                                                        
87 CIR nr 26 af 05/02/1996 
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 om selskabet eller foreningen har afskediget alle eller hovedparten af de ansatte,  

 om selskabets eller foreningens produktion af varer, tjenesteydelser m.v. reelt er ophørt,  

 om selskabet har afhændet de fysiske aktiver som produktionsudstyr og varelager, og  

 Om der er en omsætning i selskabet eller foreningen.  

Der må altså foretages en konkret vurdering, om det erhvervende selskab har aktivitet i forbindelse med de 

nævnte kriterier. 

Det tredje parameter om forudgående aftale om afhændelse af aktivitet, er op til en konkret vurdering af 

selskabets forhold, og vil i praksis være en bevisbyrde for skattemyndighederne. Dette lægges til grund, da 

et selskab ikke kan fremlægge bevis for ikke at have en sådan aftale. Kriteriet må anses som en opsamling, 

der sikrer, at bestemmelsen ikke omgås ved proforma aftaler om aktivitet i et selskab, der kort efter 

omstruktureringen afsættes til anden side. 

Såfremt transaktioner omfattes af bestemmelsen, omkvalificeres vederlag ud over aktier i det erhvervende 

selskab til udbytte. Porteføljeaktier vil altid være omfattet af bestemmelsen. For at illustrere hvilke 

situationer, der omfattes af bestemmelsen, følger 3 eksempler. I alle eksemplerne lægges til grund, at A er 

porteføljeaktionær, da aktiebesiddelser over 10 % som udgangspunkt ikke er omfattet henset til undtagelse i 

henhold til at modtage skattefrit udbytte efter § 2, stk. 1, litra c, eller § 13, stk. 1, nr. 2, jf. SEL § 2 D, stk. 2. 

2 pkt. sidste sætning. ”Før” situationen er kun med på den første figur, hvorefter kun ”efter” situationen er 

vist. 

Figur 13 – Overdragelse til tomt selskab (kun aktier) 

                                                                                                                                                                                              
88 Kriterierne er opgjort i forhold til den dagældende bestemmelse i Ligningsloven § 15, stk. 7 om handel med selskaber 
med underskud, som tillige bygger på definitionen om selskaber uden økonomisk risiko (regelsættet findes i dag i SEL § 12 
D, stk. 2) – henvisningen til cirkulæret benyttes i præmisserne til SKM2013.797.SR om underskudsfremførsel i bank 
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I det første eksempel overdrager selskabsaktionæren A alle sine aktier i Overdragede mod vederlag i aktier i 

Erhvervende. Da der ikke er andet vederlag end aktier, beskattes A ikke efter SEL § 2 D, stk. 2. 

Figur 14 – Overdragelse til tomt selskab (aktier i Erhvervende + kontantvederlag) 

I det næste eksempel overdrager A alle sine aktier i Overdragede og modtager delvist vederlag i aktier i 

Erhvervende, samt et kontantvederlag. Kontantvederlaget vil blive omfattet af SEL § 2 D stk. 2, og A vil 

blive beskattet for denne sum som udbytte. 

Figur 15 – Overdragelse til tomt selskab (kun kontantvederlag) 

 

I dette eksempel overdrager A en del af sine aktier i Overdragede til Erhvervende mod kontantvederlag. Da 

A udelukkende modtager vederlag, der ikke består af aktier i Erhvervende eller i koncernforbundne 

selskaber, omfattes vederlaget ikke, fordi der efter transaktionen kun ejes aktier i overdragede. Dette er i 

SEL § 2 D, stk. 2, 2. pkt. ”… bortset fra det selskab, hvori der overdrages aktier m.v….”. Der er altså ikke 

skattepligt for kontantvederlaget. 
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Figur 16 – Delvis overdragelse til tomt selskab (aktier i erhvervende + kontantvederlag) 

I det sidste eksempel kombineres ovenstående muligheder, så der overdrages en del af aktierne i 

Overdragede mod delvist kontantvederlag og delvist vederlag i aktier i Erhvervende. I modsætning til 

ovenfor ejes der efter transaktionen både aktier i Erhvervende89 og i Overdragede, hvorfor 

kontantvederlaget beskattes som udbytte, da undtagelsen ikke finder anvendelse.  

Det væsentlige for om der statueres skattepligt for porteføljeaktionærer er derfor om der ejes aktier i det 

overdragede selskab eller det erhvervende selskab eller hermed koncernfundne selskaber, da det resulterer i 

forskellige beskatninger. Ejes der aktier i Erhvervende eller hermed koncernforbundne selskaber er 

aktionæren omfattet af SEL § 2 D, stk. 2, hvor det ikke er tilfældet, når der efter transaktionen kun ejes 

aktier i Overdragede. 

Samtidig må det konstateres, at der for samtlige aktieoverdragelser90 bør foretages en vurdering af, om det 

erhvervende selskab er ”tomt”, og om transaktionen omfattes af SEL § 2 D, stk. 2. 

Endvidere må det bemærkes, at ovenstående eksempler angiver de mest simple 

overdragelser/omstruktureringer, hvorfor det er muligt at forestille sig væsentligt mere komplicerede 

omstruktureringer. Dette kunne eksempelvis være mange porteføljeaktionærer, hvor alle ønsker forskellige 

vederlagsordninger og med forskellige i forskellige værdipapirer. I praksis er disse situationer dog næppe 

ofte forekommende, da majoriteten i selskaberne kan bestemme vilkår for overdragelse, eller også vil disse 

være dikteret af erhverver.  

                                                        
89 Det kunne også være aktier/ejerandele i koncernselskaber forbundet til Erhvervende 
90 samt for tilsvarende oplistet i SEL § 2 D ”… andelsbeviser og lignende værdipapirer, herunder konvertible obligationer, 
samt tegningsrettigheder til sådanne værdipapirer…” 
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Karensperiode for aktivitet erhvervet fra koncernforbundet  

Som en tilføjelse til ovenstående er der i SEL § 2 D, stk. 3 angivet, at erhvervsmæssig aktivitet, der i det 

erhvervende selskab består af aktivitet, der er erhvervet fra et koncernforbundet selskab indenfor de sidste 3 

år, ikke kan indgå i vurderingen. Der indføres dermed en karensperiode på aktivitet der er erhvervet fra 

koncernforbundne selskaber. 

Hvis et datterselskab er overdraget til det erhvervende selskab indenfor de sidste 3 år, vil erhvervsmæssig 

aktivitet fra dette datterselskab ikke blive medregnet i opgørelsen i henhold til Selskabsskattelovens § 33 A, 

jf. SEL § 2 D, stk. 3, 2. pkt. Dette kan udgøre en problemstilling for aktionærer, der overdrager aktiviteter 

successivt. Dette illustreres ved følgende illustration: 

Figur 17 – Successivt salg 

 

 

 

 

 

I eksemplet udskilles først en del af Overdragede mod vederlag på aktier i Erhverver, som er et nystiftet 

selskab. Da der ikke vederlægges med andet end aktier, omfattes overdragelsen ikke af SEL § 2 D. 

Erhverver har kun aktivitet fra den udskilte del af Overdragede. Efterfølgende ønsker Afhænder at 

overdrage resten af Overdragede efter 2 år. Grundet karensperioden på 3 år, jf. SEL § 2 D, stk. 3, omfattes 

dette successive salg, i modsætning til deloverdragelsen. Dette kan være uhensigtsmæssigt, da der kan være 

flere forretningsmæssige grunde for at foretage successive overdragelser, herunder løbende 

generationsskifte, manglende værdi/kapital i Erhverver, m.m. 

Det bemærkes, at skattepligten ved eventuelle successive overdragelser afhænger af om Afhænder modtager 

over eller under 10 % af aktierne i Erhverver ved første overdragelse, idet der opnås mulighed for skattefrit 

udbytte ved ejerandele over 10 % efter de almindelige udbytteregler.  



 Selskabsskatteloven § 2 D – en interdisciplinær analyse 

 

       
  Side | 49  
 

2.4.2 Fusion og Spaltning 

Da der før fremsættelsen af Lov nr. 274 (L 81) var sammenfald mellem fusionsskatteloven §§ 9 og 11 og 

SEL § 2 D, er der indført en tilføjelse til SEL § 2 D i stk. 4, der undtager transaktioner omfattet af 

fusionsskatteloven fra SEL § 2 D. Rækkevidden af bestemmelsen som helhed formindskes derfor. 

Bestemmelsen omfatter situationer, som ikke omfattes af FSL, men som foretages ved spaltninger og 

fusioner. Dette er hjemlet i SEL § 2 D ved lovtekst, hvor der tidligere var tvivl om bestemmelsens 

rækkevidde ved disse omstruktureringer91. Det bemærkes, at ordlyden af SEL § 2 D, stk. 4 ”kontante 

udligningssummer” omfatter ethvert vederlag, som ikke er aktier i det modtagende eller erhvervende 

selskab92. Hermed udvides bestemmelsen. 

I følgende figur eksemplificeres situationer, hvori det antages, at A og B er koncernforbundne og derfor 

omfattes af SEL § 2 D. 

Figur 18 – Fusion og spaltning 

Både SEL § 2 D og FSL §§ 9 og 11 ville finde anvendelse på disse eksempler før lovændringen, men ville 

føre til to forskellige beskatningsmæssige resultater. Hvor udligningssummer efter FSL var skattefrie og 

efter SEL § 2 D var skattepligtige for den del der ikke udgjorde aktier. 

                                                        
91 Engdahl, SR 2013.240, side 12 
92 bemærkningerne til L 274 § 1, nr. 1, 2. afsnit, sidste punktum – bilag 1 til L 81 - side 12 
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Med lov nr. 274 blev fusionsskattelovens § 9 endvidere ændret, så kontante udligningssummer anses som 

udbytte, når den afhændende aktionær efter omstruktureringen ejer aktier m.v. i indskydende eller 

modtagende selskaber, eller selskaber der er koncernforbundet hermed93. Altså en ændring i bestemmelsen, 

som svarer til omkvalificeringen i SEL § 2 D, stk. 1. Dermed bringes sammenfald af bestemmelser og 

dermed regelkonflikter til ophør. 

Ændringerne er gældende for omstruktureringer foretaget efter 20. november 2013. 

Overdragelser i forbindelse med fusion og spaltning omfattes derfor af SEL § 2 D, når følgende er opfyldt: 

- fusionen eller spaltningen er ikke omfattet af fusionsskatteloven, 

- der ydes en udligningssum i forbindelse med fusioner eller spaltninger, 

- når det afhændende selskab ejer aktier i det spaltede, det fusionerede selskab, eller hermed 

koncernforbundne selskaber efter transaktionen, 

Undtagelserne til SEL § 2 D, som findes i stk. 1 gør sig også gældende for fusioner og spaltninger, der 

omfattes af SEL § 2 D stk. 4. 

Transaktioner hvor en aktionær i forbindelse med fusion eller spaltning overdrager samtlige aktier m.v. og 

modtager en kontant udligningssum, vil ikke være omfattet, da kravet om ejerskab efter transaktionen 

således ikke er opfyldt. 

2.5 Særlige problemstillinger 

Idet hovedreglen og særreglerne i SEL § 2 D nu er gennemgået og analyseret vil der i det efterfølgende 

blive gjort rede for de særlige problemstillinger, der opstår som følge af lovgivningen.  

                                                        
93 FSL § 9: ”Udligningssummer omfattet af § 2, stk. 1, anses som udbytte, såfremt aktionæren efter omstruktureringen jer 
aktier m.v. i et af de indskydende eller modtagende selskaber eller i selskaber, som er koncernforbundne med de nævnte 
selskaber, jf. ligningslovens § 2.” 
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2.5.1 Porteføljeaktionærer 

Selskabsskattelovens § 2 D har fået en del kritik i høringssvarene94, som blandt andet udspringer af, at 

porteføljeaktionærer risikerer at blive omfattet af bestemmelsen, og hermed indtræder i en hårdere 

beskatning ved forretningsmæssigt begrundende omstruktureringer. 

Bestemmelsen differentierer mellem aktionærerne idet aktionærer med mindre end 10 % ejerskab/stemmer 

ikke kan opnå fritagelse for beskatning gennem de almindelige udbytteregler, 

moder/datterselskabsdirektivet eller gennem DBO. Aktionærerne kan derfor have forskellige præferencer 

for hvilken type afkast de ønsker af deres investering, hvor porteføljeaktionærer ønsker 

aktieavancebeskatning og aktionærer med mere end 10 % kapital/stemmer ønsker udbyttebeskatning. 

Der er i høringssvarene argumenteret for, at porteføljeaktionærer95 rammes unødvendigt hårdt af SEL § 2 D. 

DVCA har med følgende eksempel96 illustreret en af problemstillingerne: 

Tabel 3 – Høj porteføljeaktionærbeskatning 

  

 

 

 

 

 

I høringssvaret argumenteres for, at når vederlag/aktieavance omkvalificeres til udbytte, straffes 

porteføljeaktionærer, idet der ikke kan opnås fradrag for købsprisen på de overdragede værdipapirer. 

Derved opnås en negativ nettogevinst ved transaktionen og en uproportionel stor skattebetaling. 

                                                        
94 Blandt andet fra DVCA ved høringssvar af 31. oktober 2012 - bilag 3 L10 
95 Eksemplet kunne også være gennemført ensartet for aktionærer i udlandet uden for DBO/EU/EØS 
96 Høringssvar DVCA af 17. december 2013 – bilag 2 til lovforslag 81, side 12-15 
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Skatteministeriet svarer på dette med, at investoren i stedet for at sælge kan beholde sine aktier, eller 

modtage aktier i det erhvervende selskab. Man kan derfor opstille følgende scenarie, hvor to 

omstruktureringer med samme resultat behandles skattemæssigt forskelligt: 

I den første situation overdrager en porteføljeaktionær en del af sine aktier til en koncernforbundet 

erhverver mod delvist aktier i erhverver og delvist kontantvederlag. Hermed udløser SEL § 2 D 

omkvalificering af kontantvederlaget, som beskattes som udbytte i modsætning til aktieavance. 

I den anden situation overdrager samme aktionær samme del af sine aktier mod alene aktier i erhverver, 

hvorved SEL § 2 D ikke finder anvendelse. Denne overdragelse omfattes af ABL § 36 og er skattefri, idet 

der sker skattemæssig succession for aktierne. Efterfølgende afstår aktionæren sine aktier i det erhvervende 

selskab og beskattes af afståelsessummen efter aktieavancebeskatningslovens almindelige regler. 

Jo større kontantvederlaget i den første situation er, des hårdere vil aktionæren blive beskattet, da 

udbyttebeskatning er hårdere end avancebeskatning, hvor der er fradrag for anskaffelsessummen. I den 

første situation nedbringer aktionæren sit ejerskab i selskabet, hvorfor transaktionen som hele ikke kan 

sidestilles med udbyttebetaling. 

Denne problemstilling giver anledning til at pointere, at bestemmelsen kan ramme situationer, der ikke 

nødvendigvis er skattemæssigt begrundede. Dette taler for en mulighed for dispensation eller en lempelse. 

2.5.2 Relation til LL § 16 B 

Bestemmelsen LL § 16 B regulerer salg af aktier mv. til udstedende selskab. Sælger en given aktionær en 

aktiepost tilbage til det udstedende selskab, bliver vedkommende skattepligtig heraf, jf. LL § 16 B, stk. 1 og 

skal medregne hele afståelsessummen i sin skattepligtige indkomst, da der ikke gives fradrag for 

anskaffelsessummen på de solgte aktier, jf. samme bestemmelse.  

Med § 4, nr. 3 i lov nr. 1255 af 18. december 2012 (L49) blev der indført en udvidelse af rækkevidden i 

bestemmelsen i Ligningslovens § 16 B, stk. 1. Udvidelsen bestod i, at også afståelser af aktier mv. til 

selskaber, hvorover det udstedende selskab har bestemmende indflydelse jf. Ligningslovens § 2, stk. 2, blev 

skattepligtige. Formålet hermed var at undgå, at porteføljeaktionærer kunne omgå udbyttereglerne ved at 
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omkvalificere det skattepligtige udbytte til skattefri porteføljeaktieavance97 ved at sælge til et underliggende 

datterselskab, da disse ikke var omfattet af LL § 16 B, stk. 198.  

Nedenfor angives eksempler på omgåelse af udbyttebeskatning ved salg til udstedende selskab. 

Figur 19 - udbyttebeskatning ved salg til udstedende selskab 

Denne værnsregel udspringer altså tillige på baggrund af asymmetrien i beskatningen af henholdsvis 

aktieavance og udbytte fra aktier. Da aktieavancerne på porteføljeaktier blev skattefrie med vedtagelsen af 

L49, vil der opstå incitament til at omgå beskatningsreglerne for udbytter ved at organisere sig sådan, at 

udbyttet skifter kvalifikation til aktieavance og der opnås fradrag for anskaffelsessummen. Det er dette 

scenarium som udvidelsen af LL § 16 B værner imod. Dette er tillige formålet med SEL § 2 D. 

Med udvidelsen af rækkevidden af LL § 16 B opstod et sammenfald af bestemmelserne SEL § 2 D og 

Ligningslovens § 16 B, stk. 1. Bestemmende indflydelse efter LL § 16 og koncernforbindelse efter SEL § 2 

D defineres efter samme bestemmelse; LL § 2, stk. 2. Hermed opstår der en regelkonflikt, da anvendelsen af 

de to regler isoleret set ikke giver samme resultat. Det skyldes, at LL § 16 B ikke kun omfattede 

porteføljeaktieoverdragelser, men de facto ramte alle koncerninterne overdragelser – også de overdragelser, 

som skulle reguleres af SEL § 2 D.  

Ved benyttelse af SEL § 2 D, vil vederlag, der ikke er aktier, blive udbyttebeskattet, hvorimod hele 

afståelsessummen for hele overdragelsen vil blive skattepligtig som følge af LL § 16 B, stk. 1. Derudover er 

der i modsætning til SEL § 2 D, hvor beskatningen kan undtages, hvis udbytter kan modtages skattefrit, 

                                                        
97

 Skattefri avance på porteføljeaktier blev tillige indført med lov nr. 1255 
98

 Bemærkningerne til § 4, nr. 4 – L49 
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ikke i LL § 16 B, stk. 1 en lignende undtagelse. Begge de nævnte forskelle er en praktisk udfordring, da 

overdragelser omfattet af SEL § 2 D, vil være omfattet af LL § 16 B. Det vil dog kun være i situationer, 

hvor der sælges til det udstedende selskab. 

Skatteministeriet har dog bekræftet, at SEL § 2 D er lex specialis i forhold til LL § 16 B99. Det betyder at 

SEL § 2 D finder anvendelse forud for Ligningsloven, hvilket også er proportionalt, idet beskatningen er 

mindre byrdefuld for aktionærer der bliver omfattet. 

2.5.3 Beneficial Ownership sager 

Da undtagelsesbestemmelse i SEL § 2 D om skattefrit udbytte kræver, at modtageren er retmæssig ejer, 

bygger bestemmelsen på en beneficial ownership vurdering. Det skyldes henvisningen til SEL § 2, stk. 1, 

litra c, hvor begrebet retmæssig ejer indføres ved lov nr. 1254. 

Hermed er bestemmelsen kritisk afhængig af afgørelserne i forbindelse med de spørgsmål, som er rejst i 

Højesteret, hvor sagen forelægges for EU domstolen til præjudiciel afgørelse. 

Såfremt Højesteret afgør, at retmæssig ejerskab er svært at statuere, vil undtagelsen til SEL § 2D vil have en 

lille effekt. Omvendt hvis Højesteret lægger til grund, at der ikke skal så meget til for at statuere retmæssig 

ejerskab, vil mange omstruktureringer falde ind under bestemmelsens undtagelse. Dette har dermed stor 

betydning for bestemmelsens effekt. 

Det er dog vigtigt at bemærke, at Skatteministeriet i deres bemærkninger til lovændringen, fremhæver, at 

vurderingen af det retmæssige ejerskab er transaktionsbestemt100, hvilket formodentligt vil sige, at et 

selskab godt kan være retmæssig ejer i forhold til én udlodning, men ikke til en anden udlodning. Der 

påhviler altså de involverede parter et stort dokumentationsarbejde i forbindelse med hver enkel udlodning. 

Et ikke helt uvæsentligt stykke arbejde, da det kan være vanskeligt at dokumentere, at udbyttet ikke 

videreudloddes101. 

                                                        
99 L81 – side 3 i svar fra Skatteministeriet den 17. marts 2014 på FSR henvendelse spørgsmål 1 
100 L10 – Skatteministeriets svar til FSR, bilag 4 til L10 
101

 Jf. Engdahl, SR.2013.240, side 2 
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2.6 Delkonklusion 

Analysen af SEL § 2 D har vist, at når juridiske personer overdrager værdipapirer, må der ved hver 

overdragelse ske en konkret vurdering af forholdene for overdragelsen for at afgøre om omstruktureringen 

omfattes af bestemmelsen.  

Bestemmelsens fire kumulative kriterier skal opfyldes for at værnsreglen i SEL § 2 D, stk. 1 er gældende. 

Det skal være en juridisk person, der overdrager værdipapirer, til et koncernforbundet selskab og modtager 

vederlag i andet end aktier i det erhvervende selskab. 

Alle typer juridiske personer er som udgangspunkt omfattet af bestemmelsen, da der ikke er begrænsninger 

i ordlyden. Endvidere er transparente enheder omfattet af bestemmelsen. Ydermere er udenlandske juridiske 

personer også omfattet af bestemmelsen. 

De overdragede værdipapirer udgør aktier, andelsbeviser, konvertible obligationer og tegningsrettigheder 

og lignende. Værdipapirtyper omfattet af retspraksis for LL § 16 B, samt udenlandske værdipapirtyper, der 

svarer til disse, vil være omfattet af bestemmelsen. Forud for overdragelsen skal der kunne udloddes 

udbytte fra det overdragede selskab. 

For at bestemmelsen finder anvendelse skal der tillige foreligge en koncernforbindelse efter LL § 2 mellem 

det afhændende og det overdragede før overdragelsen, mens der efter overdragelsen skal foreligge 

koncernforbindelse både mellem det afhændende og det erhvervende, samt mellem det overdragede og det 

erhvervende selskab. Koncernforbindelse statueres ved direkte eller indirekte ejerskab af mere end 50 % af 

kapitalen og ved direkte eller indirekte udøvelse af mere end 50 % af stemmerne.  

Hvis alle aktier i det overdragede selskab afstås finder SEL § 2 D ikke anvendelse, men kun hvis dette 

betyder, at koncernforbindelse ophører. 

Endvidere skal vederlaget for overdragelsen helt eller delvist udgøres af andet end aktier i det erhvervende 

selskab eller hermed koncernforbundne selskaber. Ordlyden ”aktier” fortolkes indskærpende, så vederlag 

ikke kan bestå i eksempelvis anparter i det erhvervende selskab. 

Herefter må der undersøges om overdragelsen omfattes af undtagelserne til bestemmelsen. Der må 

undersøges om det afhændende selskab kan modtage skattefrie udbytter fra det overdragede selskab, enten 
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ved udbytte af datterselskabsaktier eller koncernselskabsaktier i ABL §§ 4A og 4B, jf. SEL § 2, stk. 1, c og 

SEL § 13 stk. 1, nr. Det samme gælder når det afhændende selskab kan nedsætte eller frafalde 

udbyttebeskatning i henhold til DBO. Af hensyn til disse undtagelser omfattes primært porteføljeaktionærer 

og subjekter der er hjemmehørende udenfor EU/EØS/DBO samarbejde. 

SEL § 2 D finder ikke anvendelse på omstruktureringer, hvor der ydes vederlag i identiske værdipapirer, jf. 

SEL § 2 D stk. 1, 4. pkt. Her er det nødvendigt, at der byttes strengt identiske værdipapirer, medmindre 

vederlaget alene består af aktier i det erhvervende selskab. Der er dog pointeret, at denne indskærpende 

fortolkning kan være uhensigtsmæssig. 

Når det er konstateret, at der foreligger koncernforbindelse mellem afhænder og erhverver forinden 

transaktionen, undtages tilfælde hvor dette alene skyldes en fælles bestemmende indflydelse. Det kan 

eksempelvis være, hvor koncernforbindelsen konstateres gennem deltagelse i et transparent selskab eller 

ved aktionæraftale. Denne undtagelse kan dog ikke benyttes, hvis det afhændende selskab stiller midler til 

rådighed for det erhvervende selskab og derved finansierer overdragelsen. 

Med lov nr. 274 blev SEL § 2 D udvidet med en ny bestemmelse i stk. 2, som omfatter overdragelser til 

selskaber uden økonomisk risiko for at undgå omgåelse ved aktionærers brug af nystiftede selskaber i 

aktieombytninger, hvor udbytte blev omkvalificeret til udligningssummer.  

 For at blive omfattet gælder samme krav til den juridiske person og til overdragelsen som i SEL § 2 D, 

stk.1. Der stilles ikke krav om koncernforbindelse mellem aktionærerne. For så vidt angår vederlaget gælder 

denne bestemmelse primært ved overdragelser med delvis vederlæggelser i aktier i det erhvervende selskab. 

Overdragelser hvor der vederlægges til fulde med aktier i det erhvervende selskab omfattes også, men kun 

hvis afhænder efter overdragelsen ejer aktier i det erhvervende selskab eller hermed koncernforbundne 

selskaber. 

Ved en overdragelse må der foretages en vurdering af om det erhvervende selskab er uden økonomisk 

risiko. Her lægges der vægt på flere kriterier. Herunder skal selskabet have betydelig, erhvervsmæssig 

aktivitet, og der må ikke foreligge proformaaftaler om salg af aktivitet efter omstruktureringen. Kravet om 

erhvervsmæssig aktivitet opgøres ved en konkret vurdering, hvor der bl.a. lægges vægt på omsætningens 

størrelse, antal medarbejdere, om der er produktion/drift m.m. 
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Ved opgørelsen af økonomisk aktivitet indgår ikke erhvervsmæssig aktivitet, der er erhvervet fra 

koncernforbundne selskaber indenfor en karensperiode på 3 år forud for den givne omstrukturering, jf. SEL 

§ 2 D, stk. 3. Aktivitet fra datterselskaber, der overdrages fra koncernforbundne selskaber inden for 3 år 

inden omstruktureringen, indgår heller ikke i opgørelsen. 

Efter ændringen ved lov nr. 274 omfatter SEL § 2 D også omstruktureringer, hvor der sker 

værdipapiroverdragelser i forbindelse med fusioner og spaltninger, når der samtidig indgår 

udligningssummer. Dette er dog betinget af, at aktionærer efter omstruktureringen ejer aktier i et 

indskydende eller modtagende selskab eller hermed koncernforbundne selskaber. 

Når en overdragelse omfattes af SEL § 2 D, omkvalificeres vederlag udover aktier i det erhvervende selskab 

eller hermed koncernforbundne selskaber til udbytte. Det er konstateret, at det omkvalificerede vederlag 

skal anses som en udbytteudlodning fra det erhvervende selskab til det afhændende selskab. SEL § 2 D 

skelner ikke for hvor aktionærer/selskaber i omstruktureringen er hjemmehørende. 

Dette omkvalificerede vederlag beskattes som udbytte hos det afhændende selskab for fuldt skattepligtige, 

jf. LL § 16 A og for begrænset skattepligtige efter SEL § 2, stk. 1, c. Det er tillige konstateret, at det 

erhvervende selskab har indeholdelsespligt for beskatningen jf. kildeskattelovens § 65. Dette er uafhængigt 

af hvilket land det overdragede selskab er hjemmehørende i.  Der er dog ikke hjemmel til at påføre 

selskaber i udlandet skatte- eller indeholdelsespligt. Er både det erhvervende selskab og det afhændende 

selskab hjemmehørende i udlandet, er SEL § 2 D derfor ikke retskraftig. 

Endvidere har det juridiske kapitel redegjort for at værnsreglen i SEL § 2 D ikke længere indgår i 

regelkonflikter med henholdsvis LL § 16 B og FSL § 9.  

Det er dog tillige i kapitlet pointeret, at dele af bestemmelsen åbner op for fortolkning, som medfører en 

uklar retsstilling som følge af et kompliceret regelsæt. Dette relaterer sig til om der kan ombyttes ikke-

identiske værdipapirer uden beskatning, om overdragelse af værdipapirer i et udenlandsk selskab medfører 

beskatning og om værnsreglen er effektiv mod skatteunddragelse. Disse uafklarede problemstillinger 

afventer domstolsprøvelse. Endvidere er det konstateret, at rent forretningsmæssige begrundede 

omstruktureringer risikerer at blive omfattet af SEL § 2 D. 
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Formålet med bestemmelsen er at imødegå omkvalificering af udbytte til aktieavance. Med SEL § 2 D er 

der indført et værn, der overordnede sikrer, at vederlag for koncerninterne overdragelser, der udgør andet 

end aktier, udbyttebeskattes. Hermed sikres en kildebeskatning for betalingsstrømme, der forlader landet. 
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Kapitel 3 - Økonomisk konsekvensanalyse 

Efter redegørelse af gældende ret,                                                                                                                                   

fortsætter afhandlingen med i nærværende kapitel at 

analysere de økonomiske konsekvenser heraf. 

Hovedformålet med kapitlet er at analysere de 

økonomiske konsekvenser, der opstår for de 

administrative og økonomiske effekter bestemmelsen 

har for de involverende parter. Der indledes med en 

beskrivelse af den økonomiske kontekst, hvori 

bestemmelsen skal ses (afsnit 3.1). Dette for at skabe 

fælles forforståelse for bestemmelsens økonomiske raison d'être, som er vigtig for forståelsen af årsagen til 

implementeringen af bestemmelsen. I forlængelse heraf redegøres der for SEL § 2 D i økonomisk 

perspektiv (afsnit 3.2). Det vil sige en gennemgang af lovgivers økonomiske formål med og forventninger 

til bestemmelsen. Dernæst påbegyndes den egentlige økonomiske analyse, som vil være todelt; én analyse 

af de indirekte effekter og én analyse af de direkte effekter. De indirekte effekter vil blive analyseret 

gennem en incidensanalyse. Der sondres i denne sammenhæng mellem den formelle- og økonomiske 

incidens (afsnit 3.3). Denne analyse vil afsløre, hvem der i realiteten bærer byrden af skatten og hvor sårbart 

kapitalmarkedet er i forhold til dødvægtstab ved indførelse af markedsimplikationer. Derfor vil fokus være 

på de adfærdsændringer, der følger som konsekvens af SEL § 2 D. Herefter fortsættes analysen med en 

analyse af de direkte effekter. Omfanget af disse effekter vurderes i en transaktionsomkostningsanalyse 

(afsnit 3.4), hvor omkostningerne kategoriseres på aktørniveau, da der formodes at være forskel på 

omkostningsbyrden desangående. 

Incidens- og transaktionsomkostningsanalysen skal sammen bidrage med et fuldt og helt billede af de 

økonomiske effekter af bestemmelsen. På baggrund heraf sammenholdes disse resultater med 

Skatteministeriets konsekvensanalyse, som forefindes i bemærkningerne til lovforslagene102 (afsnit 3.5). 

Afhandlingens analyse og diskussion foretages for slutteligt at vurdere, hvordan dette efterlader Danmark i 

skattekonkurrencen (afsnit 3.6). 

                                                        
102 Jf. bemærkningerne til L10, punkt 12 og L81 punkt 13 

Figur 20 - Strukturdiagram  
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3.1 Den økonomiske kontekst 

Siden finanskrisens begyndelse i 2008 har det danske skatteprovenu været under pres, da krisen har medført 

flere arbejdsløse103. Dette har haft den affødte effekt, at flere personer er kommet på overførselsindkomst og 

der har været færre til at indbetale A-skat. I tillæg hertil er der kommet en markant nedgang i indbetalt 

selskabsskat; fra 47 mia. kr. i 2007 til kun 27 mia. kr. i 2011104105. Nedgangen formodes primært at skyldes 

mindre overskud til beskatning i selskaberne som følge af krisen, men subsidiært også en større kreativitet 

for at undgå at betale skat af det mindskede overskud. Derfor har Skatteministeriet haft øget fokus på at 

sikre, at beskatningsgrundlaget i Danmark også betales som tiltænkt – dette blandt andet ved fremsættelse 

og vedtagelse af værnsregler såsom SEL § 2 D for at beskytte dansk beskatningskompetence og provenu. 

Nødvendigheden heraf findes i kapitalens øgede mobilitet. Skattetænkning opstår ofte på grund af uens 

skattesatser over landegrænser, så overskuddet søges henført til lande med laveste skattetryk. Dette kan kun 

ske fordi kapitalen i dag er fri; det vil sige at selskaberne i dag kan få tilfredsstillet deres 

kapitalefterspørgsel, hvor de finder det bedste tilbud, på samme måde som investorerne kan tilbyde deres 

opsparede kapital i dét land, hvor betingelserne er mest fordelagtige for dem106. Ét af de væsentligste 

konkurrenceparametre er skatteprocenten, og dermed opstår der en skattekonkurrence, som i denne 

afhandling defineres som skattebasens følsomhed over for flytninger af investeringer til og fra Danmark. 

Skattekonkurrencen opstår netop fordi jurisdiktionerne ikke i tilstrækkelig høj grad har udformet 

skattesystemerne, så de kan rumme den store internationale aktivitet af transaktioner landene imellem. 

Kapitalens internationale mobilitet åbner op for muligheden for at udnytte disse nationalbestemte 

skattesystemer.  

Skattesatserne er, og vil formentlig fortsætte med at være, forskellige. Den direkte beskatning henhører 

under jurisdiktionernes enekompetence107,108, hvilket begrundes i forskellige tvingende almene hensyn. 

F.eks. kan der være stor forskel på graden af social velfærd og offentlige tjenesteydelser, store forskelle i 

                                                        
103 AKU-ledige: 94.000 i 2008 til 216.000 i 2010, jf. Danmarks statistik 
104 Skatteministeriet - http://www.skm.dk/skattetal/statistik/provenuoversigter/  
105Det mest skyldes underskud i finansielle virksomheder 
106 Jf. Barnard, 2010, s. 561 
107 Jf. Winther-Sørensen et al., 2013, s. 58  
108 I Danmarks tilfælde er dette dog en sandhed med modifikation, da beskatningen ikke må være diskriminerende i forhold 
til de frie bevægeligheder inden for det indre marked, jf. Barnard, 2010, s. 570.  Der er derfor grænser for, hvor 
protektionistisk Skatteministeriet kan være i forbindelse med værnet om dansk skatteprovenu. Uagtet dette, forventes 
skattetrykket at forblive varierende over landegrænser i fremtiden. 

http://www.skm.dk/skattetal/statistik/provenuoversigter/
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den demografiske sammensætning af befolkningen, som medfører forskellige krav til skattesystemer og 

slutteligt kan der være incitamentsårsager til beskatning inden for visse områder, hvilket naturligvis også vil 

være forskelligt fra land til land. Derfor bør det fortsat være et fokusområde, at stå stærkt i 

skattekonkurrence i forhold til at tiltrække kapital til dansk erhvervsliv og samtidig vinde attraktivt 

skattegrundlag. Derfor ender det med at blive en afvejning af på den ene side at beskytte provenu gennem 

restriktive, præceptive regler og på den anden side have et konkurrencedygtigt og gennemskueligt 

skattesystem. Gennem nedenstående analyse, søger vi at finde ud af hvordan SEL § 2 D passer ind i dette 

skisma. Analysen tager sit afsæt i redegørelsen fra Skatteministeriet, hvorfor der indledningsvist vil blive 

refereret hertil. 

3.2 Skatteministeriets formål og forventninger til SEL § 2 D 

Lovgivning har altid bagvedliggende motiver. Disse motiver kan være af både politisk-, juridisk- og 

økonomisk karakter, men vi vil i denne forbindelse begrænse den økonomiske analyse til udelukkende at 

omhandle de økonomisk baserede motiver. 

Som beskrevet i afhandlingens juridiske kapitel, er lovforslagene L10 og L81 fremsat og vedtaget for at 

undgå, at selskaber der opererer i Danmark, kan omgå udbyttebeskatning ved koncerninterne 

omstruktureringer. Skatteministeriet blev gennem omtalte ”early warning” bekendtgjort med en praksis, 

som underminerede den danske kildebeskatning, og det er således fælles for lovforslagene, at de er fremsat 

for at imødegå denne utiltænkte skattefrihed hos virksomheder via skattetænkning. Begge lovforslag er 

vedtaget af politikerne med bred enighed109, idet lovforslagene har været præsenteret som lukning af 

skattehuller, hvor dansk beskatningsgrundlag omgås og resulterer i et tabt skatteprovenu til staten. Lukning 

af skattehuller vil per definition ikke have andre økonomiske formål end værne om 

beskatningskompetencen for at sikre statens provenu. Forslagene må derfor i sin helhed ses som sådan. 

Udover de økonomiske formål redegør ministeren også for ministeriets forventninger til de økonomiske 

konsekvenser ved indførelsen af SEL § 2 D. Denne redegørelse opsummeres i nedenstående tabel 1. Det 

noteres, at også de administrative konsekvenser er inkluderet i oversigten, da disse skal bruges senere i den 

økonomiske analyse. Derudover oplyses det, at konsekvensvurderingen for henholdsvis L10 og L81 er 

                                                        
109 L10: 101 for, 5 imod  og  L81: 106 for, 5 imod (kilde: ft.dk) 
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identisk dog med den forskel, at der ved vedtagelsen af L10 findes ”ingen nævneværdige” positive 

økonomiske konsekvenser for det offentlige, mens vedtagelsen af L81 medfører ”ingen” positive 

økonomiske konsekvenser for det offentlige. 

Tabel 4 – Skatteministeriets konsekvensanalyse 

 Positive effekter Negative effekter 

Økonomiske konsekvenser   

for det offentlige 

Ingen nævneværdige 

(L10) /ingen (L81) 
Ingen 

Administrative konsekvenser 

for det offentlige 
Ingen nævneværdige Ingen 

Økonomiske konsekvenser   

for erhvervslivet 
Ingen Ingen 

Administrative konsekvenser 

for erhvervslivet 
Ingen Ingen 

Administrative konsekvenser 

for borgerne 
Ingen Ingen 

Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen 

Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter 

 

                              Kilde: Skatteministeriet110 

Som det fremgår af tabel 1, så er det Skatteministeriet vurdering, at L10 og L81 (og dermed også SEL § 2 

D111) ikke har nogle konsekvenser for hverken det offentlige, erhvervslivet eller borgerne. Dette kan synes 

kontraintuitivt også selvom SEL § 2 D er en værnsregel, som har til hensigt at forhindre utilsigtede 

provenutab og dermed ikke øger provenuet, som følge af tanken om, at denne skatteomgående praksis 

aldrig skulle have været mulig112,113. Dog må en værnsregel karakteriseres som en regel, der værner om 

                                                        
110 Jf. bemærkningerne til L10, punkt 12 og L81 punkt 13 
111 Det noteres i denne forbindelse, at den ikke nævneværdige positive økonomiske effekt af L10 hidhører fra ændringerne 
af reglerne vedrørende gennemstrømningsselskaber, jf. bemærkningerne til L10, punkt 4, afsnit 3 og knytter dermed ikke an 
til SEL § 2 D direkte 
112 Jf. bemærkningerne til L10, punkt 4, afsnit 2 
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formålet med en anden bestemmelse i de tilfælde, som hovedbestemmelsen ikke selv omfatter. Og dermed 

bliver en værnsregel per definition en udvidelse af anvendelsesområdet i forhold til den oprindelige regel114. 

En definition, som Skatteministeriet er bekendt med, men på trods heraf stadig mener, at SEL § 2 D ikke vil 

have nogen effekt. Som følge af vil Skatteministeriets konklusioner blive efterprøvet gennem brug af 

neoklassisk mikro- og makroøkonomisk teori. Denne teori vil blive præsenteret efterhånden som de bliver 

anvendt. 

Skatteministeriet vurderer tillige, at implementeringen af bestemmelsen ikke vil have nogen virkning på 

Danmarks evne til at tiltrække udenlandsk kapital115. Dette vil ligeledes blive efterprøvet i nedenstående 

analyse. 

I forbindelse med nedenstående analyse tages der følgende forbehold: Ved enhver lovændring sker der over 

tid en justering i markedet, og disse justeringer har afledte økonomiske effekter. I nærværende analyse vil 

der kun blive redegjort for de mest essentielle økonomiske konsekvenser ved indførelsen af SEL § 2 D. Det 

erindres i denne sammenhæng, at ændringer i skattemæssige forhold kan medføre mange adfærdsændringer 

hos involverede og pseudo-involverede parter, som stammer fra ændringer i disses ændrede økonomiske 

incitamenter efter ændrede skatteforhold. Disse afledte effekter er som ringe i vandet, og det går ud over 

omfanget af dette speciale, at redegøre fuldstændigt herfor. Nedenstående analyse skal derfor ses som en 

partiel ex ante teoretisk analyse med fokus på de væsentligste økonomiske konsekvenser. 

3.3 Skatteincidens 

Som angivet inddrages incidensanalysen for at redegøre for hvilke parter, der reelt bærer skattebyrden. Det 

vil sige for hvilken aktør bestemmelsen har størst direkte økonomisk effekt. Derudover vil incidensanalysen 

bevise kapitalmarkedets sårbarhed over for dødvægtstab. 

Når der efter skatteloven pålægges en skat på kapital, bliver en fysisk eller juridisk person hermed 

skattesubjekt for denne skat. Det er altså denne person, som juridisk er forpligtet til at indbetale skatten. 

                                                                                                                                                                                              
113Dermed fremfører Skatteministeriet også det standpunkt, at der ikke er tale om en decideret udvidelse af den danske 

skattekompetence, men blot en lukning af et hul i daværende regelsæt. Et standpunkt som i øvrigt bakkes op af Cevea, jf. 
deres høringskommentar til L10 (bilag 4, side 3 ff.) 
114 Jf. SKM2011.34.VLR 
115 Jf. ministerens svar til spørgsmål 7 og 22 i forbindelse med L10  
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Dette skattesubjekt er dog ikke nødvendigvis også den person, som bærer byrden af den pågældende skat. 

Således kan incidensen deles op i den formelle incidens og den økonomiske incidens116. Denne forskel i 

formel og økonomisk incidens skyldes begrebet ”tax shifting”, som dækker over det faktum, at skattebyrden 

ikke nødvendigvis bæres af den juridisk forpligtet skattesubjekt, men potentielt fordeles ud over forskellige 

grupper i markedet117. På den måde skifter skattepligten reelt set subjekt. I det efterfølgende redegøres der 

nærmere for årsagen hertil. 

3.3.1 Formel incidens 

Formel incidens udtrykker, hvem der efter lovgivningen pålægges skattepligten. Som anført i det juridiske 

kapitel er det de afhændende selskaber der er skattepligtige, men det er de erhvervende selskaber der har 

pligt til at indeholde skatten. 

Den formelle incidens er dog ikke isoleret set interessant i forhold til vurderingen af de økonomiske 

konsekvenser ved indførelsen af SEL § 2 D. På grund af muligheden for tax shifting, bidrager den formelle 

incidens kun i ringe grad med svar på spørgsmålene om, hvem der reelt bærer skattebyrde og markedets og 

om der kan forventes et dødvægtstab. 

3.3.2 Økonomisk incidens 

Den økonomiske incidens vil derimod kunne besvare disse spørgsmål, hvorfor det synes relevant at 

analysere dette forhold nærmere. For at påvise effekten af skatten, vil der indledningsvist redegøres for 

markedsligevægten på kapitalmarkedet i en situation uden skat, hvilket efterfølgende sammenlignes med 

situationen efter skat. Da kapital er præget af høj mobilitet, vil analysen af situationen efter skat foretages 

med udgangspunkt i en åben økonomi. 

Indførelsen af beskatningen efter SEL § 2 D vil medføre forstyrrelser på kapitalmarkedet, da ændringen 

medfører modifikationer i parternes konkrete afkastkrav, allokeringspræferencer, efterspørgselsvolumen 

etc. Disse parametre kan være svære at konkretisere, hvorfor nedenstående analyse alene vil redegøre for de 

mekanismer, der udløses på markedet i en situation som ved indførelsen af SEL § 2 D. Dette under 

hensyntagen til nedenstående antagelser. Der antages således følgende: 

                                                        
116 Jf. Bruce, 2001, s. 326 
117 Jf. Ibid. 
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 Fuldkommen konkurrence - kapitalmarkedet er præget af stor homogenitet. Når man ser på 

produktet ”kapital” isoleret set, så er den ene 100 kr. seddel ikke forskellig fra den næste. Derudover 

udgør en enkelt investors volumen kun en beskeden andel af hele kapitalmarkedet. Endvidere kan 

hverken investor eller selskab selvstændigt påvirke prisen på markedet; de er dermed begge 

pristagere. Og slutteligt er der fri entry og exit, hvilket også kendetegner et marked præget af 

fuldkommen konkurrence118. Antagelsen anses derfor at afspejle den reelle situation på 

kapitalmarkedet, hvorfor fuldkommen konkurrence med rimelighed kan antages. 

 

 Rationalisme - de involverede parter antages at agere rationelt. Selskaberne antages derfor at ville 

maksimere deres nytte/profit, hvorfor der efterspørges præcis den mængde kapital, der optimerer 

deres nytte/profit. På samme måde antages investorerne at handle rationelt, således at de altid vil 

søge at få det størst mulige afkast af deres investering med færrest mulige omkostninger. Derfor 

bestemmes kapitalmængde og afkastkrav præcis hvor efterspørgsels- og udbudskurven skærer 

hinanden. 

 

 Lineære markedskurver - dette er en tilnærmelse, da lineære markedskurver meget sjældent 

eksisterer i den virkelige verden. Dette skyldes, at investorerne og selskaberne ikke nødvendigvis 

reagerer lineært på ændringer i markedsvilkår. Arbejdet med virkelige markedskurver vil dog 

komplicere analysen i uforholdsmæssig stor grad, da analysen udelukkende skal bruges til at udlede 

markedsmekanismerne, og her er anvendelsen af lineære kurver dækkende. 

På baggrund af disse antagelser kan vi tegne et billede af, hvordan markedet ser ud for udbud og 

efterspørgsel efter kapital.  

Kapitalmarkedet vil i nedenstående analyse bestå af to parter. Den ene part er kapitalefterspørgerne, som 

udgøres af selskaberne, og som efterspørger en mængde af kapital i forbindelse med vedligeholdelse eller 

udvidelse af pågældende forretning. Den anden part er kapitaludbyderne, som udgøres af opsparere med 

overskudskapital, som søger at investere denne kapital med henblik på et fremtidigt afkast. Derfor vil de i 

forbindelse med investeringen have et afkastkrav, som de ønsker selskaberne skal honorere for at få lov til 

                                                        
118 Jf. Mankiw og Taylor, 2008, s. 268 
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at låne deres kapital. Det vil således ligges til grund i efterfølgende analyse, at den marginale investering 

finansieres gennem egenkapital i form af udvidelse af aktiekapitalen.  

Markedet vil finde en ligevægt, hvor begge parter stilles tilfreds i forhold til ovenstående krav. Dette 

forhold illustreres her i figur 21119:  

Figur 21 - Udbud og efterspørgsel på kapitalmarkedet (prior skat) 

hvor KL markerer kapitalmængden i ligevægt og RL afkastet i procent ligeledes i ligevægt.  

Som det fremgår af figuren er udbudskurven lineært stigende. Dette forhold skyldes, at udbudskurven i 

virkeligheden er udtryk for opsparernes marginalomkostninger ved at stille kapital til rådighed. De 

marginale omkostninger stiger med mængden, hvorfor investorerne kun er villige til at udlåne mere kapital, 

hvis selskaberne kan honorere et højere afkastkrav. 

                                                        
119 Det noteres, at dette er stadiet før SEL § 2 D indføres. Det skal i den forbindelse understreges, at der med ”før skat” 

refereres til udbyttebeskatningen som følge af implementeringen af SEL § 2 D. Vi anerkender hermed, at kapitalmarkedet i 

forvejen er underlagt anden form for beskatning, og ligevægten vil følgelig være en ligevægt under hensyntagen til denne 

velinkorporerede beskatning. 
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Det modsatte forhold gør sig gældende for selskaberne, hvor efterspørgselskurven for kapital er beskrevet 

ved MPK-kurven (kapitalens marginalprodukt). MPK-kurven illustrerer, hvor meget kapital der vil blive 

anvendt givet prisen på kapital. Der vil som udgangspunkt blive investeret så længe afkastet af kapitalen er 

større eller lig med omkostningerne i forbindelse med tilvejebringelse af kapital. Ved lavere omkostninger 

vil flere investeringer være profitable. 

Som angivet under antagelserne er disse sammenhænge ikke nødvendigvis lineære. Eksempelvis formodes 

efterspørgselskurven at være konkav i nogle tilfælde, da kapitalefterspørgslen hænger samme med givet 

selskabsaktivitetsniveau som bl.a. vil være konjunkturafhængigt. Selskaberne vil derfor ikke låne kapital 

medmindre det kan forrentes og forbruges i eksisterende forretningsplan. Dog fastholdes den lineære 

sammenhæng i denne illustration ud fra en gennemsnitsbetragtning over tid. 

På grund af markedskræfterne vil mængden af kapital og afkastkravet finde sin ligevægt i punktet, hvor de 

to kurver krydser hinanden (punktet ”b”). Præcis (og kun) i dette punkt matcher volumenet af kapital, som 

selskaberne er villige og i stand til at betale, dét afkastkrav, som investorerne er villige til at acceptere. I 

dette punkt er begge parter tilfreds, da de har fået maksimeret deres nytte ud fra de givne omstændigheder, 

og markerer derfor den mest efficiente allokering af ressourcer120. 

Figur 21 angiver ligeledes aktørernes gevinster ved at deltage på kapitalmarkedet. Udbudskurven er lineært 

stigende, hvilket som tidligere angivet bunder i et højere afkastkrav desto mere kapital opsparerne skal 

udlåne. Udbudskurven er altså et udtryk for investorernes marginale omkostning ved at stille deres 

opsparede kapital til rådighed121. Derfor opnår investorerne en gevinst svarende til arealet ”cbRL”, da 

investorens marginale omkostning ved investering i dette område er mindre end fortjenesten ved afkastet i 

ligevægt og dermed opnår investorerne en gevinst hele vejen op til ligevægtspunktet i ”b”. På samme måde 

udledes selskabernes gevinst ved markedsdeltagelse. Deres gevinst ved at være på markedet udgøres af 

arealet ”abRL”. I dette område er selskabets marginale betalingsvillighed højere end deres omkostninger ved 

                                                        
120 Jf. Mankiw og Taylor, 2006, s. 75 
121 Jf. Ibid., s. 139 
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kapitalfremskaffelse122. Arealet ”abc” udgør dermed den samlede velfærdsgevinst på kapitalmarkedet uden 

skat123.  

Denne markedstilstand bliver påvirket ved vedtagelsen af L10 og L81, da skatten kan ses som en ekstra 

omkostning i forbindelse med udbytteudlodning. Det bemærkes i den forbindelse, at det her antages, at der 

indføres en ny skat, hvilket det jo reelt set ikke er. SEL § 2 D indeholder kun en 

omkvalificeringskompetence i de tilfælde, hvor skattesubjekter omgår de danske udbyttebeskatningsregler. 

På trods af dette kan implementeringen af SEL § 2 D ses som en tilføjelse af ny beskatningskompetence, da 

bestemmelsen rammer transaktioner, som de facto ikke før har været beskattet, jf. early warning. Dette 

stemmer overens med Vestre Landsrets definition af en værnsregel, som en regel der udvider 

anvendelsesområdet for en hovedregel. Derfor anvendes denne tilgang i analysen. 

Figur 22 - Udbud og efterspørgsel på kapitalmarkedet (post skat) 

I figur 22 forudsættes det, at skatten pålignes investorerne, således at det er investorerne, som juridisk set 

skal indbetale skatten. Effekten af denne ekstra omkostning er, at investorernes marginale omkostning stiger 

som følge af den skat, der indføres, og udbudskurven rykker diagonalt op og til venstre som resultat heraf. 

                                                        
122 Jf. Ibid., s. 135 
123 Jf. Ibid., s. 140 
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Dette er vist i figuren som Sny. Det skyldes, at hvis investorerne fortsat skal have afkastet RL, så skal 

afkastkravet justeres op, således af ligevægtsafkastet bliver RL + skatten (τ). Derfor forskydes udbudskurven 

præcis med afstanden τ. 

Den nye udbudskurve skærer den uændrede efterspørgselskurve i punktet ”a”, hvor der indfinder sig en ny 

ligevægt. I dette punkt er markedet igen er i balance. Skatteprovenuet, som tilfalder den danske statskasse 

ses i figuren som arealet af firkanten ”acRiRs”. Det ses hermed, at skatten under disse markedsvilkår, vil 

blive båret af selskaberne og investorerne i fællesskab. 

I denne nye ligevægt modtager investorerne afkastet ”Ri”, mens ”Rs” udgør kapitalomkostningerne for 

selskaberne. Skatten driver dermed en skattekile ind mellem hvad køber vil give, og hvad sælger vil sælge 

for124. Skattekilen medfører således en forringelse i velfærden, da begge parter stilles ringere efter 

indførelsen af skatten. Dette bevist ved, at de respektive aktørers gevinster ved markedsdeltagelse 

mindskes. Det ses samtidig, at skattekilen medfører et fald i aktivitet på kapitalmarkedet, da efterspurgt 

kapitalmængde falder fra ”KL” til ”Kny”. 

Det er i øvrigt vigtigt at bemærke, at på grund af skatteækvivalens er det underordnet, hvilken én af 

parterne, der pålignes den formelle incidens. Man vil opnå præcist samme resultat med hensyn til skattens 

fordeling, pris/mængde ændring og skatteprovenu. Det vil sige at hvis man i stedet havde pålignet 

selskaberne at indbetale skatten, så var efterspørgselsskurven rykket diagonalt nedad og til venstre med 

afstanden (τ), og dermed havde den nye ligevægt indfundet sig i punktet ”c”, hvilket hermed beviseligt 

havde medført nøjagtig samme provenu og fordeling som ved udbyttebeskatningen af selskaberne125,126. 

Det kan hermed verificeres, at skattebyrden ikke afhænger af, hvem der juridisk er skattesubjekt, men at 

skattebyrden bæres af alle markedsdeltagerne127. Det springende punkt er dernæst, hvorledes skattebyrden 

fordeler sig mellem selskaberne og investorerne, da skattebyrden sjældent deles ligeligt som vist i 

ovenstående eksempel. 

                                                        
124 Jf. Mankiw og Taylor, 2006, s. 123 
125 Jf. Gam et al., 2007, s. 203 
126 På kort sigt kan der være fordele ved at lade den anden part bære skattepligten, fx i situationer med fastpris-kontrakter 
etc., jf. Ibid. Som følge heraf skal ovenstående betragtning ses på lang sigt, hvor udbud og efterspørgsel har tilpasset sig de 
nye omstændigheder. Der kan dog være et administrativt hensyn at tage i forbindelse med pålægges af skat. Mere herom i 
afsnit 3.4 vedrørende transaktionsomkostninger i forbindelse med det praktiske arbejde med SEL § 2 D. 
127 Jf. Gam et al., 2007, s. 204 
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For at finde ud af hvordan skattebyrden fordeles, er det nødvendigt at analysere efterspørgsels- og 

udbudselasticiteterne. Der gælder nemlig følgende grundregel inden for skatteteorien: 

”… the burden of a tax is shifted away from persons who can easily alter their economic 

behavior in response to a tax, and towards those who are least able to alter their plans…”128 

Der refereres dermed til følsomheden i markedet, som netop beskrives ved hjælp af elasticiteter, der er 

defineret som ændringen i mængden relativt til ændringen i pris129. Hvis begrebet overføres til nærværende 

incidensanalyse, vil det sige, at svaret på fordelingen af skattebyrden findes via en analyse af forholdet 

mellem udbuds- og efterspørgselselasticiteten på kapitalmarkedet. Udbudselasticiteten er i denne analyse et 

udtryk for, hvor meget udbuddet af kapital stiger, hvis afkastkravet stiger med én procent. 

Efterspørgselselasticiteten er udtrykt som ændringen i efterspurgt kapital i forhold til ændringen i 

låneomkostningerne. 

For at gøre det så realistisk som muligt, ændres der nu i en enkelt antagelse samtidig med at der 

introduceres et par yderligere antagelser: 

 Merværdiskat  (ad valorem) - i gennemgangen af teorien omkring markedsligevægte, antog vi at 

skatten var en stykskat, da dette giver et enklere billede af sammenhængene på markedet. 

Nærværende udbytteskat som behandlet i SEL § 2 D er dog ikke en stykskat, da den varierer med 

afkastet. Dette har stor effekt på skiftet i efterspørgselskurven efter skatteimplementeringen. 

 

 Partiel ligevægtsmodel – konsekvenserne af SEL § 2 D analyseres ud fra en antagelse om, at ingen 

andre markeder influerer på kapitalmarkedet og vice versa. Værnsreglen i SEL § 2 D vil reelt set 

medføre ændringer, som vil forgrene sig ud i andre nærtliggende markeder qua de afledte effekter 

inden for skat. Tilsvarende vil andre markeder også påvirke kapitalmarkedet. I nærværende analyse 

ignoreres disse indvirkningerne på og fra andre markeder, da det ikke har været muligt at indhente 

alle informationer fra disse markeder til anvendelse i en generel ligevægtsmodel. En partiel 

ligevægtsmodel anses i denne sammenhæng dog også at være tilstrækkelig, idet analysen blot skal 

bibringe indikationer på følgevirkninger af en skat på udbytte. 

                                                        
128 Jf. Bruce, 2001, s. 334  
129 Jf. Carlton og Perloff, 2005, s. 65 
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 Ens skatteanvendelse – det vil sige, at det antages, at skatteprovenuet bliver brugt til det samme 

formål i alle tilfælde. Dette er vigtigt, da vi kun søger at klarlægge skattens indvirkning på fordeling 

af skattebyrden og forvridningen ved indførelsen heraf.  Det antages endvidere, at provenuet 

neutraliseres ved modgående ændringer af en lumpsumskat. En lumpsumskat er en skat, hvor 

skattebyrden er uafhængig af skatteyderens adfærd130, og ved at bruge denne skattetype som 

neutraliseringsskat isoleres substitutionseffekten, så virkningen af skatten tydeliggøres131. 

Anvendelsen af denne metode medfører, at udbuds- og efterspørgselskurverne er såkaldte 

kompenserede funktioner, eftersom der kompenseres for indkomsteffekten. Resultatet er en stejlere 

kurve, da substitutions- og indkomsteffekten trækker i hver sin retning. Dog ændrer det ikke ved 

mekanismerne i markedet, og derfor er brugen af kompenserede funktioner uden signifikant 

betydning i denne sammenhæng. 

 

 Åben økonomi - der opereres i en åben økonomi, hvor der handles med kapital på tværs af 

landegrænser. Dette er en specielt gældende efter indførelsen af kapitalens frie bevægelighed i EU, 

hvor man som investor fra et EU-land har vidtgående ret til at investere i virksomheder fra de andre 

medlemslande. Det fremgår blandt andet af TEUF art. 63, at alle restriktioner for kapitalbevægelser 

mellem medlemsstaterne indbyrdes og mellem medlemsstater og tredjelande er forbudt. I tillæg 

hertil har den intensiverede globalisering gennem de seneste årtier, mindsket omkostningerne ved at 

investere i geografisk fremmede markeder. Derfor antages perfekt mobilitet på kapitalmarkedet. 

 

 Slutteligt antages det, at det internationale afkastniveau er tilsvarende det danske afkastniveau i 

ligevægt i en situation uden skat. På den måde fastholdes fokus på effekten af den danske 

udbytteskat (givet frie kapitalbevægelser).  

 

Udbuds- og efterspørgselskurven fastholdes som angivet i figur 22. Derudover fastholdes, at det er 

investorerne, som skal indbetale skatten, jf. KSL § 65. Derfor ses det i figur 23, at udbudskurven bliver 

rykket op ad, men ikke længere diagonalt med den oprindelige udbudskurve. Det skyldes antagelsen om en 

                                                        
130 Jf. Bruce, 2001, s. 298 
131 Gam et al., 2007, s. 200 
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merværdiskat, som varierer med størrelsen af kapitalomfanget. Da skatten er en procentdel af udbyttet, vil 

skatten stige i takt med at afkastet bliver større og derfor ser vi en større spredning af de to udbudskurver til 

venstre i grafen relativt til højre side. Den nye udbudskurve vil af denne årsag få en mere stejl hældning.  

Det internationale afkastniveau fremgår ligeledes af figuren. Dette niveau er angivet som en vandret linje, 

men i virkeligheden rummer denne linje både en udbuds- og en efterspørgselskurve, men disse er begge 

tilnærmelsesvis vandrette som udtryk for, at disse er tilnærmelsesvis fuldt elastiske når vi ser på alle 

kapitalmarkedets aktører under ét.  

Udbuddet er tilnærmelsesvis elastisk, da opsparerne har et næsten uendeligt antal af investeringsmuligheder 

på verdensplan. Kapitalen vil hele tiden søge hen, hvor der er størst muligt afkast under forudsætning af, at 

beskatningen på formueejerniveau er den samme for al kapitalindkomst uanset form, og således vil 

opsparerne ikke acceptere et afkastniveau under det internationale niveau på ”RL”. 

Figur 23 - Udbud og efterspørgsel på kapitalmarkedet (post skat i åben økonomi)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Som det erindres fra figur 21 var kapitalmarkedet i ligevægt i punktet ”b” i markedssituationen uden skat. 

Efter indførelsen af skatten, blev markedet drevet op i ny ligevægt i punkt ”a”, hvor investorerne får 

afkastet ”Ri”. Men eftersom Danmark er en del af en åben økonomi, vil investorerne placere opsparingen, 
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hvor der er størst muligt afkast – uagtet om det er indland eller udland132. De vil på grund af kapitalens 

mobilitet ikke skulle acceptere et fald i afkastet, da de i udlandet stadig kan få det højere afkast ”RL” relativt 

til i Danmark, hvor afkastet er ”Ri”. Kapitalanbringelsen i danske selskaber vil således blive reduceret til 

”Kny2”, da investeringen først her vil kunne give et afkast efter skat på niveau med afkastet af alternativ 

investering i udlandet. Derfor finder markedet en ny ligevægt i punktet ”d”, hvor afkastkravet svarer til det 

internationale niveau. Dette resulterer i, at kapitalomfanget i Danmark reduceres fra ”KL” til ”KNY2”. 

Differencen (= ”KL” – ”KNY2”) eksporteres til udlandet. Det internationale afkastniveau vil forblive i ”RL”, 

da det internationale niveau ikke påvirkes af kapitalimport eller -eksport fra et lille land som Danmark133. 

Skatteprovenuet udgøres af arealet af firkanten ”deRLRS2”, og som man kan se, så væltes skatten 

fuldstændigt over i højere omkostninger forbundet med tilvejebringelsen af kapital. Det er udelukkende 

selskaberne, der bærer skattebyrden med mindre konsumentoverskud som følge heraf. 

Kapitalforbrugeroverskuddet falder fra at være arealet af trekanten ”bfRL” til kun at udgøre trekanten 

”efRS2” post skat. 

Det kan hermed konkluderes, at al udbytteskatten væltes over i højere omkostninger til tilvejebringelsen af 

egenkapital. Det juridisk valgte skattesubjektet kan dermed godt bære hele skattebyrden, men dette er ikke 

fordi juraen tilsiger det, men en økonomisk konsekvens af markedstilstandene. 

En skat kan dog per definition ikke bæres af en juridisk person. Skatten vil altid blive væltes videre over til 

fysiske personer134. De højere omkostninger til tilvejebringelsen af kapital vil medføre mindre kapital 

anvendt i produktionen (jf. figur 23 ”KL” til ”KNY2”). Følgevirkningerne vil forgrene sig ud i selskaberne, 

hvor det må anses som overvejende sandsynligt, at de højere omkostninger til tilvejebringelsen af kapital og 

heraf mindre kapitalanvendelse i produktionen, vil ramme personalet i selskaberne, som vil modtage lavere 

realløn på baggrund heraf135. Udbyttebeskatningen vil altså i sådan et tilfælde skulle bæres af 

medarbejderne136. 

                                                        
132 Dette under forudsætning af strikt profitmaksimerende markedsdeltagere, jf. afsnit 1.6.1 
133 Jf. Gam et al., 2007, s. 220 
134 Jf. Bruce, 2001, s. 327 
135 Jf. Gam et al., 2007, s. 220 
136 Teoretisk vil investorerne skulle bære byrden, men kun i det teoretiske tilfælde, at selskabet kunne have konverteret hele 
kapitalmængden til ren profit (ud over normal forrentning). I så fald ville investorerne skulle bære byrden af skatten på den 
rene profit. 



 Selskabsskatteloven § 2 D – en interdisciplinær analyse 

 

Side | 74  
 

Udbyttebeskatningen har tillige en anden konsekvens. Som angivet ovenfor så svinder 

kapitalforbrugeroverskuddet fra ”bfRL” til ”efRS2”, men forskellen i kapitalforbrugeroverskud er ikke 

ækvivalent med statens øgede skatteprovenu. Det skyldes, at udbyttebeskatningen medfører et dødvægtstab. 

Et dødvægtstab er den del af markedsaktørernes fald i velfærd, som ikke bliver modsvaret af en tilsvarende 

stigning i skatteprovenu som følge af en markedsændring137. Dermed bliver dødvægtstabet et mål for om 

samfundet som helhed vinder eller taber ved implementering af et givet skattetiltag. Tabet opstår som følge 

af, at skatten påvirker markedsdeltagernes incitamenter, og flytter ligevægten væk fra optimum. I dette 

tilfælde har beskatningen medført en kapitaleksport og flyttet ligevægten fra punkt ”b” til ”d”. Dette 

medfører et dødvægtstab, som i figuren udgøres af trekanten ”bed”. 

På baggrund af dette må det være lovgivers forpligtelse at indrette skattereglerne således, at de minimerer 

dette dødvægtstab. I den forbindelse er det nødvendigt at være bevidst om, hvilke forhold der influerer på 

dødvægtstabets størrelse. Dødvægtstabet udgøres som nævnt af arealet af trekanten ”bed”. Arealet af en 

trekant svarer matematisk til en halv multipliceret med produktet af de to kateter. I dette tilfælde vil det 

være en halv multipliceret med produktet af ændringen i skattegrundlaget (Q) og skattesatsen (τ). 

Derudover har vi antaget lineær efterspørgselskurve, hvilket betyder, at ændringen i kapitalmængden er lig 

med hældningen på efterspørgselskurven multipliceret med skattesatsen. På baggrund heraf kan 

dødvægtstabet approksimeres ved hjælp af følgende formel138: 

Dødvægtstab   
 

 
τ       

 

 
τ   

  

  
  

Heraf ses, at det er marginalskattesatsen (1.led) og markedets prisfølsomhed (2.led), som afgør størrelsen af 

dødvægtstabet139. Disse forhold er derfor relevante at undersøge nærmere: 

(i) Marginalskattesats 

Første påvirkende variable på dødvægtstabet er den marginale skattesats. Det bevises således, at under 

forudsætning af givne antagelser vil dødvægtstabet vokse med kvadratet af skattesatsen. Hvis skattesatsen 

                                                        
137 Jf. Mankiw og Taylor, 2008, s. 153 
138Jf. SKM, 2002, s. 4 
139 Jf. Gam et al. 2007, s. 210 
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Figur 24 - Sammenhæng mellem dødvægtstab og 

marginal skattesats 

fordobles, stiger tabet med skattesatsen i anden potens140,141. Sammenhængen kan illustreres på følgende 

måde: 

Den illustrerede sammenhæng er udtryk for, at 

skatteydernes betalingsvillighed for at undgå at betale 

skatten, stiger eksponentielt med marginalskattesatsens 

størrelse142. Det betyder således også, at gevinsten i øget 

skatteprovenu vil være meget lille ved høje 

marginalskattesatser, da markeds aktører vil substituere væk 

fra markedet, og efterlade et stort dødvægtstab som følge 

heraf. Udviklingen i skatteprovenu kan skitseres som i en 

Laffer-kurve, som ikke tjener andet formål her end til at 

tydeliggøre, at skatteprovenuet ikke kun afhænger af 

skattesatsen på implementeret skat, men i lige så høj grad 

adfærdsændringerne som heraf, hvilket leder over i formlens 

2. led. 

 

(ii) Prisfølsomhed:  

Dødvægtstabets størrelse afhænger tillige af, hvor prisfølsomme de pågældende økonomiske beslutninger 

er. Det vil sige, hvor stærk en adfærdsændring, der affødes af et givet skattemæssigt tiltag. Det forholder sig 

således sådan, at dødvægtstabet stiger lineært med elasticiteten143. Det må derfor understreges, at lovgiver 

skal være særligt eftertænksomme, når der indføres skatter på markeder med tilnærmelsesvis elastiske 

kurver, som eksempelvis er tilfældet med kapitalmarkedet i en åben økonomi. Dette marked er ekstremt 

følsomt over for ændringer i beskatningen, og skaber dermed større dødvægtstab. 

                                                        
140 Jf. Gam et al., 2007, s. 220 
141 Eksempel: DWL = -½ x 25 % x 4.000.000 = -500.000  
 DWL’ = -½ x 50 % x 8.000.000 = -2.000.000 
142 Det erindres, at skatteydernes adfærdsændring alene skyldes substitutionseffekt, da effekten af at skatteyderne er blevet 
fattigere ved beskatningen (indkomsteffekten) stadig forudsættes neutraliseret ved ændring i en ikke-forvridende skat. 
143 Jf. Ibid., figur 15.7 
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Elasticitetsgraden afhænger af muligheden for at substituere over til kapital, som ikke beskattes på samme 

hårde måde som udbytter og sekundært af omgåelsesmuligheder inden for nærværende 

udbyttebeskatningsområde. 

En skat som følger af SEL § 2 D vil medføre ændret adfærd, hvor investorer alt andet lige vil søge til 

udlandet, hvor de kan investere til højere afkast. Der må således anses for sandsynligt for stort dødvægtstab 

på kapitalmarkedet. Der er risiko for at efterspørgerne substituerer over i anden kapitaltilvejebringelse, og 

udbyderne substituerer bort fra Danmark som investeringsland, da de kan blive beskattet lempeligere andre 

steder.  

Det betyder samtidig, at lovgiver i stigende grad er nødt til at orientere sig om skatteforholdene i udlandet144 

for bedre at kunne vurdere substitutionseffekten ved indførelse af en skat. 

Begge forhold taler for, at den nuværende udbyttebeskatning ikke har den ideelle form, da den medfører et 

velfærdstab, som ikke medfører en tilsvarende stigning i skatteprovenu145. Begge forhold argumenterer 

teoretisk for en ændring af skattesystemet på dette område, således at symmetrien fremmes. Ved en 

symmetrisk skat vil skatteministeriet udvide skattekompetencen ved at beskatte aktieavancer (udvidelse af 

skattegrundlaget), for derved at have muligheden for samtidig at kunne sænke skatten på udbytter. Dette 

ville ifølge formlens 1. led teoretisk medføre mindsket dødvægtstab og uændret skatteprovenu, hvis 

systemet indrettes effektivt146. 

På samme måde taler teorien om prisfølsomheden også for en ændring af beskatningen på området. En 

beskatningssymmetri mellem udbytter og aktieavancer vil mindske incitamentet til substitution og dermed 

mindske dødvægtstabet. Det må således konkluderes, at beskatning af nære substitutter er en væsentlig 

faktor i forsøget på at mindske dødvægtstabet. Symmetrien vil samtidig mindske omgåelsesmulighederne, 

hvilket også bidrager til mindre elastiske kurver på kapitalmarkedet, hvilket beviseligt medfører mindre 

dødvægtstab qua formlens 2. led.  

                                                        
144 Mere om ændring i skattekonkurrencen i afsnit 3.6 
145 Det skal igen understreges, at SEL § 2 D ikke indeholder beskatningskompetence, men en omkvalificeringsret, hvis 
udbyttebeskatningen forsøges omgået. Derved fremstår bestemmelsen som en værnsregel, som skal lukke et utiltænkt 
skattehul. Sådanne regler medfører ikke tilsvarende store dødvægtstab, jf. Gam et al., 2007, s. 211 
146 Hypotesen efterprøves i kapital 4, afsnit 4.3  
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En dybdegående gennemgang af denne retspolitiske diskussion henholdes til kapitel 4, hvori der redegøres 

in extenso for effekterne af et symmetrisk skattesystem vedrørende aktieavancer og udbytter. Det må 

nemlig i den forbindelse bemærkes, at der er flere forhold at tage hensyn til ved tilrettelæggelse af 

skattesystemer end blot minimering af dødvægtstab. 

3.3.3 Kritik af skatteincidensens analysemodel 

Afhandlingens emnefelt fokuserer på udbyttebeskatning i relation til implementeringen af SEL § 2 D og 

konsekvenserne heraf, hvorfor investeringer i analysemodellen antages finansieret gennem nytegnet 

aktiekapital. Antagelsen om anvendelse af denne finansieringsmodel synes dog urealistisk ifølge pecking 

order-teorien. Denne teori argumenterer for, at der vil være langt flere fordele i anvendelse af 

fremmedkapital i forbindelse med investeringer, hvorfor den anvendte finansieringsmetode i 

analysemodellen vil forekomme med væsentlig lavere frekvens i relation hertil. 

Ifølge Myers forholder det sig således sådan, at der findes en rangorden mellem finansieringsmulighederne, 

hvor intern finansiering foretrækkes frem for ekstern finansiering, men gæld frem for egenkapital, hvis 

selskabet i forbindelse med investeringen skal udstede nye værdipapirer147. Finansiering gennem nytegnet 

aktiekapital anses af Myers således som ”last resort”148.  

Myers argumenterer for, at ledelsen i et givent selskab har mere information om selskabet end dets 

potentielle fremtidige aktionærer. Det skyldes, at ledelsen har information omkring selskabets sande værdi 

og kvaliteten af selskabets fremtidsplaner. Dermed opstår der asymmetrisk information mellem investorer 

og selskab149 om aktiernes reelle værdi. Asymmetrien kan anskueliggøres gennem følgende eksempel: 

Det forudsættes, at selskabet skal bruge N kr. på en ny investering, mens N1 er aktiernes værdi inklusiv 

ledelsens insiderviden. Dermed kan værdien (∆N), hvormed aktierne er over- eller undervurderet defineres 

som: 

∆N   N1 - N 

                                                        
147 Jf. Myers, 1984, s. 576 
148 Jf. Ibid., s. 581 
149 Jf. Ibid., s. 582-583 
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Ledelsen vil derfor udstede aktier når investeringens nutidsværdi (Y) er større end ∆N. Det vil sige når 

nutidsværdien er større eller lig med forskellen mellem aktiernes reelle værdi og handelsværdi. 

Det betyder, at hvis ledelsens insiderviden er ufavorabel, vil ∆N være negativ, og så vil man altid udstede 

aktier. Hvis ledelsens insiderviden i stedet er favorabel, vil man kun udstede aktier, hvis Y   ∆N. Det vil 

sige, at selskabet risikerer at afslå investeringer med positiv nutidsværdi. Antag eksempelvis, at en 

investering koster 10 mill. kr., men for at tiltrække finansiering til investeringen, må selskabet sælge aktier 

til en reel værdi på 12 mill. kr. Investeringens nutidsværdi er 1,5 mill. kr., hvorfor selskabet afslå 

investeringen på trods af positiv nutidsværdi. Dermed opstår situationen, hvor selskabet risikerer at miste 

mere ved at udbyde undervurderede aktier, end vinde ved at investere i investeringer med positiv 

nutidsværdi. Ved brugen af fremmedkapital mindskes ∆N150, hvorfor dette foretrækkes frem for nytegnet 

aktiekapital. Ved lavere ∆N mindskes risikoen for at afslå investeringer med positiv nutidsværdi. Dette 

ræsonnement vil have følgende betydning for markedssituationen: 

 

Figur 25 - Pecking Order-teorien 

 

                                                        
150 Jf. Myers, 1984, s. 584 
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Det ses, at beskatningen i forbindelse med omkvalifikationen efter SEL § 2 D lægges ind som et øget 

afkastkrav, da investorerne vil kræve det initielle afkast + τ til dækning af ændringerne i skatteforholdene. 

Ifølge teorien vil selskaberne anvende deres egenkapital først – dette er angivet i grafen som det første 

stykke af den blå præferencekurve. Egenkapitalen foretrækkes som første finansieringskilde, da den billigst 

(udgøres af opsparet overskud)151, men giver samtidig ledelsen mulighed for at holde på den asymmetriske 

information over for markedet. Præferencekurven starter på niveau med den alternative investeringsrente, 

som for eksempel kan være investering i statsobligationer. Der er ingen, der vil udbyde kapital til et lavere 

niveau, da de som alternativ kunne få det sikre afkast fra statsobligationen. Længden af dette stykke er 

ækvivalent med selskabets overskud, og vil derfor variere fra selskab til selskab. 

Når egenkapitalen er opbrugt, vil selskaberne søge finansiering gennem fremmedkapital, jf. Myers 

rangorden. 

Endeligt foretrækkes finansiering gennem nytegnet aktiekapital som sidste mulighed for finansiering. Det 

skyldes, at investorerne kræver højere afkastkrav, hvorfor den det er en dyrere finansieringskilde. Men også 

som følge af, at finansiering gennem nytegnet aktiekapital øger  N, jf. ovenstående, hvormed ledelsen 

risikere at afvise investeringer med positiv nutidsværdi. Slutteligt kan ledelsen i firmaet have en 

egeninteresse i, at tilgodese selskabets eksisterende aktionærer, og derfor ikke ønsker nye aktionærer skal 

komme og tage andel i investeringens gevinst. 

I denne situation rammer efterspørgslen ind på det lodrette stykke, og dermed vil finansiering gennem 

fremmedkapital dække selskabets kapitalbehov. Derfor får det heller ikke nogen betydning for 

investeringsomfanget, da investeringerne ifølge denne model ikke foretages gennem nytegnet aktiekapital. 

Konklusionen heraf er dog ikke entydig, da der er mange faktorer, som spiller ind ved udfærdigelsen af 

grafen. Disse varierende faktorer kunne eksempelvis være mængden af egenkapital i selskaberne, 

muligheden for finansiel gearing og størrelsen af risikopræmien. Derfor er det ikke muligt at projicere dette 

eksempel over på en helt marked. Ræsonnementet i pecking order-teorien underbygger dog ovenstående 

                                                        
151 Teorien tillægger i denne sammenhæng de mulige gevinster, der kan være i at geare en virksomhed; eksempelvis 
skatteskjoldet som værdiskabende element  
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konklusion fra den økonomiske incidensanalyse, om at selskaberne vil substituere over og finansiere 

investeringer gennem fremmedkapital frem for investering gennem nytegnet aktiekapital. 

3.4 Transaktionsomkostninger 

Efter en analyse af de indirekte omkostninger for markedets aktører ved implementering af SEL § 2 D, vil 

analysen fortsætte med fokus på de direkte omkostninger. Dette for at give et fuldt og helt billede af alle 

omkostninger forbundet med implementeringen af SEL § 2 D. 

I tillæg til de samfundsøkonomiske omkostninger gennemgået ovenfor, tilkommer der desuden nogle 

direkte omkostninger. Med dette menes omkostninger, som må bæres af markedets parter ved 

markedsdeltagelse. Disse kan have stor forskellighed; eksempelvis offentlig- og private 

administrationsomkostninger, selskabernes tilpasningsomkostninger, skattemyndighedernes 

kontrolomkostninger etc. Alle disse omkostninger vil i det efterfølgende blive betegnet under ét som 

transaktionsomkostninger. 

Ronald Coase introducerede transaktionsomkostningsbegrebet under ”costs of using the price mechanism”, 

som omkostninger der opstår ved alle former for transaktioner152. Senere økonomiske studier har bidraget til 

denne oprindelige definition af transaktionsomkostninger, således at transaktionsomkostninger i dag 

forbindes med de omkostninger det kræver at drive et system153. Der er en lang række 

transaktionsomkostninger forbundet med udforme, gennemføre og kontrollere en intern- og/eller ekstern 

omstrukturering. Denne afhandling har fokus på SEL § 2 D og de økonomiske konsekvenser heraf, og 

således vil nedenstående analyse af transaktionsomkostningerne ved omstrukturering udelukkende 

koncentrere sig om de omkostninger, der tilføjes ved implementeringen af SEL § 2 D. Det vil sige de 

direkte omkostninger, der knytter sig til lovbestemmelsen. Det skal i den sammenhæng blot nævnes, at 

transaktionsomkostningsteorien også finder anvendelse på koncerninterne transaktioner154. 

Bestemmelsen vurderes at have omkostningsmæssig effekt for alle direkte involverede parter (investorerne, 

selskaberne og staten), hvorfor analysen bliver trilateral. 

                                                        
152 Jf. Coase, 1937, s.386-405 
153 Jf. Williamson, 1991, s. 269 
154 Jf. Libbert-Rasmussen et al., 1993, s. 2 
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I det følgende foretages en analyse af de transaktionsomkostninger lovforslagene medfører for parterne som 

følge af SEL § 2 D. Transaktionsomkostningerne opstår både ex ante og ex post, og der vil blive sondret i 

henhold hertil. 

3.4.1 Ex ante omkostninger ved at ændre lovgivning 

Overordnet er der nogle generelle ex ante omkostninger ved at ændre lovgivningen, som deles mellem 

parterne. Disse omkostninger falder ikke med antallet af ændringer, hvorfor mængden af 

transaktionsomkostninger stiger over tid med antallet af ændringer i lovgivningen.  

Inden for området for udbyttebeskatning har der været mange ændringer igennem årenes løb155, og 

tendensen synes at fortsætte – nye ændringer er på vej i forbindelse med Regeringens vækstpakke anno 

2014156.  Idet der igen ændres på reguleringen af udbytteområdet, må det i sin helhed konstateres, at dette 

retsområde er ændret adskillige gange indenfor en kort tidsperiode. DVCA peger på, at der er fremsat 300 

lovforslag på skatteområdet indenfor en tiårig periode157, hvoraf kapitalbeskatningen er ændret væsentligt 

flere gange158. Dette taler for en betydelig økonomisk byrde for de involverede parter. 

Hver gang der fremsættes et lovforslag i folketinget, starter en større lovgivningsproces. Således også ved 

fremsættelsen af L10 og L81. Disse ændringslove skal behandles tre gange i Folketinget, før de kan 

vedtages, jf. Grundloven § 41, stk. 2. Ved lovforslagenes behandling i Folketinget mødes ministeren med 

ordførerne i pågældende udvalg og gennemgår lovforslagene. Der er en del administrationsomkostninger 

forbundet med denne del af lovgivningsprocessen, da der skal udarbejdes lovforslag med kommentarer, 

udarbejdes baggrundsmateriale, udarbejdes betænkning etc. I forbindelse med udvalgsbehandlingen af 

lovforslaget sendes forslaget tillige i høring, således at interessenter uden for Folketinget får mulighed for at 

fremsende skriftlige kommentarer med deres synspunkter til lovforslaget159. I nærværende tilfælde, var det 

især de store revisions- og konsulenthuse og erhvervsorganisationer, som kom med deres kommentarer til 

lovforslag L10 og L81. Selvom dette er et vigtig demokratisk element i den lovgivende proces, medfører 

det samtidig en del omkostninger for parterne. Høringsparterne skal sætte sig ind i lovforslaget, som i et 

                                                        
155 Jf. Wittendorff, 2014, s. 1-2 
156 Jf. ”Danmark helt ud af krisen – virksomheder i vækst”. Det bemærkes at vækstplanen ikke er bindende, men alene en 

hensigtserklæring om den politik regeringen ønsker at føre for fremtiden.  
157 ”Øget produktivitet – mere vækst” DVCA produktionskatalog 2013, side 7 
158 F.eks. L 10, L 49, L 81  
159 Jf. Frandsen, 2008, s. 162 



 Selskabsskatteloven § 2 D – en interdisciplinær analyse 

 

Side | 82  
 

skatteretlig henseende kan være yderst kompleks160. Derefter skal disse eksperter rette henvendelse til 

ministeriet, som skal komme med deres høringssvar derpå. Derfor er det ikke blot en vigtig, men også 

tidskrævende proces. 

I tillæg til de involverede parters omfattende tidsforbrug i forbindelse med lovgivningsprocessen, omfatter 

processen endvidere en større administrativ byrde, som det offentlige må bære. 

Det er dette hjul af praktiske og administrative processer, som sættes i bevægelse hver gang en ny 

lovændring fremsættes. Så det synes åbenbart, at hvert enkelt lovforslag er forbundet med væsentlige ex 

ante transaktionsomkostninger. 

Foruden disse omkostninger, som er forbundet med det lovforberedende arbejde, findes der også 

omkostninger, som knytter an til situationen efter vedtagelsen af SEL § 2 D. Omkostningernes størrelse er 

forskellig for hver part, hvorfor disse gennemgås særskilt herefter. 

3.4.2 Ex post omkostninger for staten 

For staten medfører SEL § 2 D en bred vifte af omkostninger; dels offentlige administrationsudgifter og 

dels de omkostninger, der kan opstå i forbindelse med tilpasningen til de nye regler. 

(i) Administrative omkostninger 

Et kompliceret regelsæt som den danske udbyttebeskatning medfører betydelige administrative ex post 

omkostninger. Dette på trods af, at det er de skattepligtige subjekter, der er pålagt årligt at indberette 

indkomst overfor skattemyndighederne, jf. Skattekontrolloven (SKL) § 1. Ud fra et økonomisk synspunkt er 

det nærliggende, da skattesubjekterne selv kender deres indtægtsforhold bedst, og derfor også har hurtigst 

og billigst adgang til disse informationer. Men på grund af kompleksiteten påhviler det, de danske 

skattemyndigheder at foretage kontrol af indberettede opgørelser. Det skyldes, at mange selskaber formodes 

at finde det vanskeligt at selvangive korrekt efter komplicerede skatteregler. Dertil kommer 

omgåelsesforsøgene, som uvægerligt vil forekomme, når det (lovligt eller ulovligt) er muligt at transformere 

midler fra én skattebase til en anden med en lempeligere beskatning til følge. Implikationen heraf er, at en 

                                                        
160 Lovgivningen om udbyttebeskatning i henhold til SEL § 2 D hører til Danmarks mest komplekse – jf. Erik Banner-
Voigt, SR.2014.80, side 7 
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uklar og flydende grænsedragning mellem forskellige skattebaser leder til kanalisering af betydelige 

ressourcer over i aktiviteter, som udgør en samfundsmæssig omkostning. En omkostning, som per 

definition er ineffektiv i forhold til et perfekt marked, hvor alle subjekter selv indberetter den korrekte skat. 

De administrative omkostninger vil staten skulle afholde nu, men også på længere sigt. Så længe der 

forestår en asymmetri mellem aktieavancer og udbytter, forventes skattesubjekter at tænke i 

omgåelsesmuligheder, og derfor er staten nødsaget til at fastholde kontrol af indberetninger for at sikre den 

retmæssige skatteindbetalingen.  

(ii) Tilpasningsomkostninger 

Som klart angivet i det juridiske kapitel, så efterlader visse dele af lovteksten i SEL § 2 D mulighed for 

fortolkning. Skatteministeriet har ikke kunnet afhjælpe situationen med præciseringer, da de henviser til, at 

det må bero på konkrete vurderinger161. Staten må til dels forvente et øget antal forespørgsler på bindende 

svar fra SKAT på grund af retsområdets kompleksitet og dernæst også en forventning om retssager inden 

for de pågældende områder for at fastslå en præcedens ved fremtidige vurderinger. Der er væsentlige 

omkostninger forbundet hermed - især ved sidstnævnte. 

Disse omkostninger er dog forbundet med tilpasningen af retsområdet, og hvis denne periode bliver 

efterfulgt af kontinuitet, vil disse omkostninger falde fra på længere sigt. 

3.4.3 Ex post omkostninger særligt for investorer 

Investorer og aktionærer må forinden en investering afsøge markeder for investeringsmuligheder. Dette 

skyldes, at langt de fleste investorer er risikoavers, hvilket vil sige, at de ikke tager en risiko medmindre de 

bliver fuldt ud kompenseret herfor162. Dette indebærer omkostninger til diverse diligence rapporter 

indeholdende oplysninger om afdækning af risiko, afkastmuligheder, periode for investering, 

markedsudsving m.m. Disse omkostninger må betegnes som sunk costs, da de ikke er en del af 

investeringen og ikke refunderes163. Investorer må derfor tage højde for dette i deres afkastforventninger. 

Som udgangspunkt er disse omkostninger uundgåelige, hvis investoren som antaget er risikoavers og 

                                                        
161 Se høringsskema i forbindelse med L10 og L81 
162 Jf. Mankiw og Taylor, 2008, s. 551 
163 Jf. Ibid., s. 274 
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rationel og heraf givet ønsker at kende sine risici. I forbindelse med entry/investering på det danske marked, 

må skatteforholdene belyses i en tax diligence rapport. Omkostninger til en skatterådgiver afholdt inden den 

første investering vil være en sunk cost, hvor de efter den investering kan indregnes i de faste omkostninger 

ved at investere164. 

I forbindelse med lovforslagene må det konstateres, at bestemmelserne om virksomhedsoverdragelser har 

tilføjet til kompleksiteten af skatteområdet, hvorfor investorers sunk costs ved entry på det danske marked 

forøges og derved skaber en barriere for mindre bemidlede investorer, hvilket medfører tab af investeringer. 

Der kan derfor argumenteres for, at lovforslagene er mindre effektive end den tidligere retsstilling i et 

transaktionsomkostningsperspektiv. 

Det bemærkes i øvrigt, at skatteministeren i lovens forarbejder angiver muligheder for, hvordan man kan 

strukturere sig ud af en hård beskatning af en udbyttelodning165. Det er bekymrende, at én transaktion kan 

have to vidt forskellige beskatningsresultater på trods af, at effekten af transaktionen er den samme i begge 

tilfælde. Det efterlader et billede af, at skatterådgivning er nødvendig, hvis man ikke vil rammes utilsigtet 

hårdt af lovændringen. 

3.4.4 Ex post omkostninger særligt for selskaber 

Selskaberne pålægges indberetningspligt, jf. SKL § 1. Det læses heraf, at der tillige i selvangivelseskravet 

foreligger et krav om redegørelse for grundlaget for de selvangivne oplysninger. Det må i den sammenhæng 

forventes, at manglende efterkommelse heraf, tillægges bevismæssig skadesvirkning for selskaberne, 

hvorfor det er nødvendigt med en grundig og korrekt selvangivelse. Kompleksiteten fordyrer dog denne 

proces, da mange forhold skal undersøges. I en almindelig virksomhedsoverdragelsestransaktion skal 

følgende vurderes i overensstemmelse med SEL § 2 D: 

1. Er koncernen/skattesubjekterne skattepligtige i Danmark? 

2. Er vederlaget for transaktionen omfattet af bestemmelserne? 

3. Er overdrageren en juridisk person? 

4. Kan der udloddes udbytte fra overdragede selskab før omstrukturering? 

                                                        
164 Dette givet at skatteforholdene ændrer sig løbende, hvilket der empirisk er grundlag for at antage, og investorerne derfor 
kræver rådgivning sideløbende hermed 
165 Jf. lovbemærkningerne til L81, afsnit 4.1  
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5. Træder undtagelser i kraft? 

a. Foreligger der koncernforbindelse både før og efter transaktion? 

b. Er vederlaget ombytning af identiske værdipapirer? 

c. Er overdrager(e) omfattet af bestemmelserne om skattefrit udbytte? 

i. Ville der ske en udbytteudlodning i det overdragede selskab forinden omstruktureringen? 

6. Hvis der kan modtages udbytte skattefrit, er det så den retmæssige ejer (beneficial ownership) 

7. Forefindes der minoritetsaktionærer i ejerkredsen for det overdragede selskab? 

a. hvis det er tilfældet skal der ske beskatning 

8. Foretages der overdragelse i forbindelse med indskydning af ”tomt” selskab? 

a. Er der erhvervsmæssig aktivitet i det erhvervende selskab? 

b. Er aktivitet væsentlig nok til at udgøre en økonomisk risiko? 

c. Såfremt selskabet ikke er uden økonomisk risiko, stammer aktivitet så fra koncernrelateret 

virksomhedsaktivitet? 

9. Er transaktionen omfattet af Fusionsskatteloven?  

10. Foretager de rigtige subjekter kildeskatteindeholdelse? 

11. Sker der nedsættelse af kildeskatten som følge af DBO/EU forhold?166 

 

Det må stå klart, at flere selskaber på grund af lovområdets kompleksitet ikke selv kan udarbejde korrekt 

selvangivelse, hvorfor konsulentbistand synes nødvendig. Det er naturligvis en fordyrende omstændighed, 

og det er således et væsentligt kritikpunkt af gældende ret, at gennemskueligheden er lav og korrekt 

selvangivelse i høj grad beror på konsulentbistand. 

Dette vil samtidig give anledning til intern omstilling af medarbejdere, som skal kunne agere i forhold til de 

nye regler. 

 

                                                        
166 Henset til vurderingen af dette, afsættes yderligere ressourcer til at kontrollere forholdene for transaktionen, i forhold til 

andre regelsæt, som ikke er omfattet af denne afhandling. Dette kunne være fusionsskatteloven, transfer pricing regler m.m. 
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3.5 Opsummering og sammenligning 

På baggrund af ovenstående analyse af indirekte og direkte omkostninger forbundet med implementeringen 

af SEL § 2 D, er det nu muligt at sammenholde disse resultater med ministeriets forventninger, som angivet 

i lovforslagets forarbejder. 

Tabel 5 – Sammenligning af konsekvensanalyser 

 Negativ effekter iflg. 

Skatteministeriet 

Negative effekter iflg. 

omkostningsanalyse 

Økonomiske konsekvenser      

for det offentlige 
Ingen Væsentlige 

Administrative konsekvenser   

for det offentlige 
Ingen Nogle 

Økonomiske konsekvenser     

for erhvervslivet167 
Ingen Væsentlige 

Administrative konsekvenser    

for erhvervslivet167 
Ingen Væsentlige 

 

Disse omkostninger er altså med til at drive markedet væk fra sin optimale ligevægt, og derfor bør 

lovgivningen på området ændres således, at transaktionsomkostningerne mindskes og markedet bringes 

tættere den optimale markedsligevægt. Dette er ikke kun til gavn for investorerne og erhvervslivet, men 

også samfundet som helhed. 

Foruden disse transaktionsomkostninger, har de mange ændringer en yderligere negativ effekt. De mange 

ændringer må samtidig ses som én af de største entry barrierer for investorer på det danske kapitalmarked, 

idet det efterlader en usikker retsstillingen over tid, og det vil naturligt øge usikkerheden om, hvorvidt der i 

fremtiden kan forventes et acceptabelt afkast af ens investering. Regeringens udspil i vækstpakken 2014 om 

at ændre udbyttebeskatningen igen, må dog anses som en anerkendelse af, at investorer i Danmark ikke har 

optimale forhold, og at der derfor må ske ændring i reguleringen.  Dette må dog samtidig anses som 

                                                        
167 Skematisk behandles erhvervslivet under ét - det vil sige at dette punkt rummer effekterne for såvel investorerne som 
selskaberne  
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antiproduktivt, da mængden af forslag er omfattende og reglernes kompleksitet ikke henstiller til, at 

almindelige erhvervsdrivende virksomheder kan sætte sig ind i alle lovændringer. Dette medfører et 

forringet investeringsklima i Danmark og vil isoleret set føre til færre investeringer i Danmark168. 

3.6 Danmark i skattekonkurrencen efter SEL § 2 D? 

Det er målet med dette afsnit at redegøre for Danmarks evne til at tiltrække udenlandsk investering i en 

skattemæssig kontekst. Når en investor skal investere i et selskab, indgår skatteforholdene som parameter i 

den diligence rapport, som investoren foretager inden investeringen, og dermed får indflydelse på valg af 

investering. Hermed bliver skatteforholdene i et land et konkurrenceparameter. Og udenlandsk investering 

er vigtig, da det skaber højere beskæftigelse og højere lønninger169,170. Af den årsag bør skattekonkurrencen 

være et vigtigt fokusområde for lovgiver, når lovgiver tilføjer eller ændrer i skattelovgivningen.  

Den nuværende status på investeringsniveauet er den, at der hen over det seneste årti er kommet et stigende 

misforhold i investeringsbalancen mellem danske investeringer i udlandet og udenlandske investeringer i 

Danmark (se nedenstående figur)171: 

Figur 26 – Investeringsniveau (Danmark) 

 

 

 

 

 

 

                                                        
168 Jf. Dansk byggeri og Dansk Erhverv i deres høringshenvendelse i forbindelse med L81 
169 Det antages i denne sammenhæng, at investering vil medføre bedre produktionsapparat, som gør medarbejderne mere 
produktive. Dette vil alt andet lige medføre højere lønninger til medarbejderne ud fra en forventning om, at dette vil skabe 
større overskud i selskabet. 
170 Jf. Copenhagen Economics, 2012, s. 4 
171 Kilde: UNCTAD (United Nations Conference on Trade And Development) 
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Figuren viser det udenlandske investeringsniveau i Danmark og det danske investeringsniveau i udlandet 

når det sættes i forhold til BNP. 

At den danske investering i udlandet stiger, er ikke nødvendigvis negativt, så længe der investeres med 

lignende volumen i hjemmemarkedet. I modsætning dertil er det en negativ udvikling, når det udenlandske 

investeringsniveau i danske selskaber stagnerer. Med udenlandsk investering kommer der ny knowhow, 

som kan bidrage til vækst og øget produktivitet. 

Sammenholdes denne udvikling i investeringsniveau med de andre lande i Skandinavien, ses der stor 

forskel172: 

Figur 27 – Investeringsniveau (Sverige)           Figur 28 – Investeringsniveau (Norge) 

 

 

 

 

 

 

Sammenligningen er interessant fordi det viser sig, at både Sverige og Norge har formået at opretholde 

balance på trods af stærkt stigende investeringsrate for domestiske investeringer i udlandet. Derfor kan det 

være lærerigt at kigge på den svenske og norske model for tiltrækning af udenlandsk kapital, og selvom 

årsagerne formodes at være mange, er det interessant at se, hvorledes investorer udbyttebeskattes i 

sammenlignelig situation som ved SEL § 2 D. Dette specielt eftersom skatteforholdene indgår som 

konkurrenceparameter, når der investeres. 

Vigtigt er det også i al den stund, at det er betydningsfuldt at stå stærkt i forhold til de lande, som 

demografisk og økonomisk ligner Danmark mest. Det skyldes, at investorernes indifference stiger, jo mere 

                                                        
172 Kilde: UNCTAD  
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markederne ligner hinanden. Investorerne vil i sådanne tilfælde vurdere afkastmulighederne på 

investeringer til at være tilnærmelsesvis ens, og dermed er skatteforholdene af stor betydning. Ud fra et 

investeringssynspunkt vil det typisk være lande såsom Sverige og Norge. 

Af disse grunde henvises der herefter til en forsimplet komparativ analyse af skatteforholdene for 

investorerne i Sverige og Norge med henblik på udbyttebeskatning som ved SEL § 2 D173. 

Analysen er foretaget under følgende forudsætninger174: 

 Investor er porteføljeaktieaktionær 

 Der investeres i et holdingselskab, som ejer 100 % af aktiekapitalen i et driftsselskab. Begge 

selskaber er placeret i samme land 

 Holdingselskabet sælger alle aktier til tredjemand 

 Kapitalen hjemtages fra holdingselskab til investorer 

Med udgangspunkt i disse forudsætninger, undersøges skatteforholdene herunder for sammenlignelige 

transaktioner i de nævnte lande: 

Situationen i Danmark:  Udlodning af eller likvidation af holdingselskabet vil udløse dansk 

kildebeskatning på 15% eller 27%. Efter SEL § 2 D kan denne beskatning ikke 

omgås ved salg til nyt dansk holdingselskab. 

Situationen i Sverige:  Provenuet fra salget af aktierne i driftsselskabet vil kunne udloddes uden svensk 

kildebeskatning til investorerne under betingelse af, at disse ikke er 

hjemmehørende i et skattelyland. 

                                                        
173 Analysen af skattekonkurrencen i nærværende afsnit forholder sig således kun til den naturlige og ikke-skadelige 

konkurrence, der findes landene imellem. I litteraturen defineres skattekonkurrencen oftest som skadelige initiativer, som 
skal tiltrække udenlandsk investeringer fra andre lande for dermed at opnå øget skatteprovenu. Dette ses eksempelvis 
OECD’s ”harmful tax competition” og ”harmful tax practices” samt EU-kommissionens  ”Code of Conduct concerning 
taxation policy”. Sådanne initiativer kan eksempelvis være indførelse af meget lave effektive skattesatser eller manglende 
tiltrædelse i aftaler om udveksling af information i internationale skatteforhold. Dette er dog ikke definitionen i nærværende 
afsnit. Der søges ikke en redegørelse for Danmarks position i denne type skattekonkurrence, da bestemmelsen ikke har den 
type virkning. I stedet skal skattekonkurrencen som begreb, anses som den naturlige og gavnlige konkurrence, der er 
landene imellem i forbindelse med tiltrækning af investering. 
174 Jf. bilag 12 til lovforslag L10 
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Situationen i Norge:  Provenuet fra salget af aktierne i driftsselskabet vil kunne udloddes uden norsk 

kildebeskatning ved at likvidere det norske holdingselskab. 

Denne komparative analyse mellem dansk skatteret og svensk/norsk skatteret på dette område, viser en 

markant svækkelse af den danske skattekonkurrenceevne i forbindelse med implementeringen af SEL § 2 

D. Det fremgår tydeligt af analysen, at Danmark står dårligere i konkurrencen om at tiltrække investeringer 

efter implementeringen af SEL § 2 D, da selskaber der ejer mindre end 10% af aktiekapitalen i selskab, 

beskattes hårdere end i vores nabolande. Det er specielt problematisk eftersom business angels med meget 

risikovillig kapital ofte indtræder som minoritetsaktionær (evt. med en plads i bestyrelsen). Derfor svækkes 

investeringsklimaet i Danmark på baggrund af implementeringen af SEL § 2 D fordi Danmarks position i 

skattekonkurrence tillige svækkes. 

Dette specielt fordi der inden for skattekonkurrencen gælder følgende implikation, som underbygger 

ovenfor nævnte indikation: 

”… Lande med relativ høj beskatning […], vil miste provenu som følge af 

udflytningen af investeringer til lande med relativ lav beskatning...”175  

Det medfører et incitament for højtbeskattende lande til at sænke beskatningen på områder med mobile 

skattekilder såsom kapital. Hvis skatteprovenuet formodes at falde som følge heraf, må mindre mobile 

skattekilder beskattes tilsvarende hårdere for at bevare samme skatteprovenu. Det vil sige, at Danmark som 

højtbeskattende land kommer under pres for at ændre beskatningssammensætningen i skattesystemet.  

Det er dog vigtigt i denne sammenhæng at understrege, at udbyttebeskatningen efter SEL § 2 D kun udgør 

en lille del af den samlede pakke, som investorerne skal tage stilling til når der overvejes at investere i 

Danmark. Velkvalificerede kompetencer, fleksibelt arbejdsmarked og god infrastruktur er også vigtige 

parametre ved investering, men ifølge Specialkonsulent Martin Kyed (MK), CEPOS, har den hårde 

beskatning en tungtvejende betydning i forhold til investeringslysten i Danmark: 

”… Fordelene er tilsyneladende ikke længere nok til at opveje ulemper som 

høje danske skatter på produktion og afkast…” 176 

                                                        
175 Jf. Finansministeriet, Samarbejde om den økonomiske politik, pkt. 7.1 
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Og selvom MK ser selskabsskatten, som den afgørende faktor for ændringen i investeringsklimaet, 

argumenterer MK også for at fjerne administrativ besværlig og omkostningstung regulering177, som SEL § 2 

D falder ind under178.  

På baggrund heraf kan det konstateres, at Danmarks position i skattekonkurrencen er svækket. Det skyldes 

primært, at vi i Danmark nu beskatter især porteføljeaktionærer hårdere relativt til vores nabolande. Dertil 

kommer, at bestemmelsen øger til den i forvejen komplekse beskatning af udbytter og aktieavancer. Ét 

element som påvirker gennemsigtigheden i skattelovgivningen i negativ retning, da det sætter tvivl om 

investeringernes rammevilkår i Danmark, og svækker investeringsklimaet her i landet. Et argument som 

støttes af Dansk Erhverv og Dansk Byggeri i den konkrete sag179 og af CEPOS på et mere overordnet plan, 

jf. ovenstående. Dermed divergerer bestemmelsen i essensen med regeringens grundlag fra oktober 2011, 

hvori det fremgår at Regeringen vil arbejde på, at gøre Danmark bedre i stand til at tiltrække udenlandske 

investeringer180. 

3.7 Delkonklusion 

Formålet med dette kapitel var at få et overblik over de økonomiske implikationer, der opstår som følge af 

implementeringen af SEL § 2 D og i hvilket omfang denne konsekvensanalyse stemte overens med 

Skatteministeriets. Sidstnævnte foranlediget af, at ministeriet ikke forventede nogen økonomisk- eller 

administrativ effekt på baggrund af bestemmelsens indførelse. 

Der måtte i forbindelse med analysen af de økonomiske konsekvenser sondres mellem de indirekte og 

direkte omkostninger, hvor de indirekte omkostninger knytter sig til ændringerne i kapitalmarkedet som 

følge af aktørernes adfærdsændringer, mens de direkte omkostninger relaterer sig til aktørernes direkte 

omkostninger ved implementeringen af bestemmelsen. 

De indirekte omkostninger blev analyseret gennem en incidensanalyse, som konkluderede, at der på 

baggrund af SEL § 2 D forekommer en kapitaleksport med tabte investeringer som følge heraf.  

                                                                                                                                                                                              
176 Jf. Martin Kyed, CEPOS, s. 5 
177

 Jf. Martin Kyed, CEPOS, s. 6  
178 Retspolitisk behandling i forbindelse med SEL § 2 D forefindes i kapital 4 
179

 Jf. Høringssvar til L 81 
180 Jf. Regeringsgrundlaget, s. 15 
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Kapitalmængden reduceres som konsekvens af, at beskatningen i sin helhed væltes over på selskaberne. Da 

selskaberne som juridisk person ikke kan bære skattebyrden, forventes skatten at skulle bæres af 

lønmodtagerne, da skatten vil betyde færre penge at bruge i produktionen med heraf mindre produktivitet til 

følge. Analysen byggede dog på en antagelse om, at al investering blev finansieret gennem nytegnet 

aktiekapital, for at isolerer effekten af udbyttebeskatningen på kapitalmarkedet. I praksis vil selskaberne 

dog have alternative finansieringsmuligheder, og pecking order-teorien argumenterer for, at selskaberne vil 

anvende fremmedkapital til finansiering af investeringer frem for nytegnet aktiekapital. Der er altså en 

sandsynlighed for de danske selskaber vil blive mere gearet som konsekvens af SEL § 2 D. 

Derudover konkluderede analysen, at skatten vil medføre et dødvægtstab. Dette skyldes henholdsvis 

uelastisk udbudskurve og høj skattesats. Afhandlingen påviser, at dødvægtstabets størrelse afhænger lineært 

af elasticiteten og skattesatsen i anden potens. Begge variable talte i øvrigt for en mere symmetrisk 

beskatning af aktie- og kapitalindkomst. En hypotese som vil blive taget med i de retspolitiske overvejelser. 

De direkte omkostninger blev analyseret i en modificeret transaktionsomkostningsanalyse, hvor der 

overordnet konkluderes, at implementerings- og tilpasningsomkostningerne var væsentlige for alle parter. 

Dette bunder i lovens kompleksitet, som vurderes til at medføre en del tvivlsspørgsmål i forbindelse med 

forståelse af gældende ret, som kan ende ud i domstolsprøvelse. Derudover konstateres der nævneværdige 

omkostninger for selskaberne forbundet med selvangivelse i forbindelse med omstruktureringer, hvilket 

medfører store kontrolomkostninger for staten, som er forpligtet til at kontrollere om selvangivelserne er 

indgivet korrekt og dermed sikre opfyldelse af bestemmelsens formål; at sikre dansk skatteprovenu. 

Hermed afveg resultatet af nærværende konsekvensanalyse på alle punkter fra Skatteministeriets. 

Som følge heraf blev den danske evne til at konkurrere i den internationale skattekonkurrence analyseret. 

Denne analyse blev indledt med at statuere, at udviklingen i udenlandske investeringer i danske selskaber er 

stagneret i løbet af det seneste årti. I samme analyse konstateres, at Sverige og Norge i modsætning til 

Danmark havde fastholdt en positiv udvikling i tiltrækning af fremmed kapital. Derfor syntes det oplagt at 

tage ved lære af de virkemidler som beviseligt har positiv effekt i vores nabolande. Derfor blev der henvist 

til en mindre komparativ analyse af de skandinaviske jurisdiktioners måde at udbyttebeskatte 

porteføljeaktionærer på, som er den gruppe aktionærer, som bliver hårdest ramt af SEL § 2 D. 

Konklusionen var entydig; Danmarks beskatning var klart hårdest, hvilket forventes at have en forværrende 
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effekt på investeringsklimaet i Danmark, hvorfor det overordnet kunne konkluderes, at Danmarks position i 

skattekonkurrencen var blevet forværret efter implementeringen af SEL § 2 D. Dette medfører mindre 

incitament til at investere på det danske marked. 

Den endelige økonomiske konklusion er derfor, at SEL § 2 D medfører øget dødvægtstab, øget økonomisk 

og administrativ byrde ift. administration og compliance og mindre incitament til at investere på det danske 

marked. 

  



 Selskabsskatteloven § 2 D – en interdisciplinær analyse 

 

Side | 94  
 

Kapitel 4 – Retspolitiske tiltag 

Af konklusionerne i det juridisk- og økonomiske kapitel kan det konstateres, at værnsreglen ikke er 

samfundsmæssig optimal. Dette underbygges af kritikken, der har lydt fra en bred skare af interessenter. 

Kritikken er kommet hovedsageligt fra erhvervsorganisationerne med Dansk Industri, Dansk Byggeri, FSR 

og DVCA i spidsen, men også CEPOS, Finansrådet og Advokatrådet har udtalt kritik
181

. Der søges derfor i 

nærværende kapitel at udlede tiltag, hvormed en mere optimal retsstilling kan opnås. Det er hensigten at 

diskutere forskellige retspolitiske tiltag på baggrund af anvendt juridisk- og økonomisk teori, for 

derigennem at komme med anbefalinger til udformningen af de lege ferenda. 

På baggrund af den juridiske- og økonomiske analyse af SEL § 2 D opstilles følgende negative 

konsekvenser, som ønskes minimeret: 

 Øget kompleksitet på retsområdet, 

 Øget utilsigtet beskatningskompetence ved brug af for bred lovtekst, 

 Øget dødvægtstab, 

 Øget økonomisk og administrativ byrde ift. administration og compliance og 

 Mindre incitament til at investere på det danske marked 

Der redegøres i den forbindelse for tre forskellige tiltag til at nedbringe de negative konsekvenser. De tre 

tiltag, som vil blive analyseret nærmere, er: 

1. Dispensationsordning 

2. Lempelsesordning 

3. Symmetrisk beskatning af udbytter og aktieavancer 

De enkelte tiltag analyseres særskilt, hvor der redegøres for de enkelte tiltags effekter på de negative 

konsekvenser. Afslutningsvist sammenlignes disse på baggrund af deres effekt på de listede negative 

konsekvenser, for endeligt at kunne afslutte med en anbefaling til udfærdigelse af de lege ferenda. 

 

                                                        
181 Høringsskemaer til L10 og L81 
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Det er en forudsætning, at kapitalbeskatningen fastholdes. Samtlige negative konsekvenser kan afhjælpes 

ved afskaffelse af kapitalbeskatning. Det antages dog, at lovgiver vil værne om skatteprovenuet, da dette er 

formålet med SEL § 2 D182. Derfor er afskaffelse af kapitalbeskatning ikke en realistisk løsningsmodel. 

Det skal understreges, at de ovenfor oplistede negative konsekvenser ikke står i prioriteret rækkefølge. Det 

har ikke været muligt at kvantificere de negative konsekvenser med den tilgængelige empiri183, hvorfor der 

ikke kan opstilles en rangorden baseret på konsekvenserne negative effekt. Derfor afsøges der som 

udgangspunkt løsningstiltag, der søger at minimere flest mulige parametre. Analysen vil udrede, om 

forbedringerne af hver enkelt parameter er hinanden udelukkende. 

Dog skal det nævnes, at dødvægtstabet og det forringede investeringsniveau i Danmark er parametre, som 

ikke medfører nogle positive følgevirkninger. De tre andre konsekvenser har uhensigtsmæssige 

følgevirkninger, men medfører dog samtidig noget positivt. Eksempelvis kan det nævnes, at øget 

kompleksitet på retsområdet medfører øget indtjening i konsulenthusene, øget økonomisk og administrativ 

byrde i forhold til administration medfører større beskæftigelse etc. Derfor vil nedbringelse af 

dødvægtstabet og forbedring af investeringsniveau have særligt fokus. 

Analysen vil indeholde en redegørelse af fordele og ulemper ved tiltagene set ud fra et juridisk- såvel som 

økonomisk perspektiv. 

4.1 Dispensationsadgang 

Med SEL § 2 D udvides beskatningsgrundlaget til også at omfatte kontantvederlag, udligningssummer og 

lignende i forbindelse med omstruktureringer, ved en omkvalificering af disse til udbytte. Konsekvensen af 

dette er, at transaktioner som kan være forretningsmæssigt begrundede samt økonomisk optimale, ikke 

gennemføres med et ikke-optimalt kapitalmarked til følge. Dette skyldes, at investorer som følge af 

beskatningen mindsker incitamentet til at investere i Danmark. 

For at imødegå denne problemstilling, er der i litteraturen184 og i henvendelser til Skatteministeriet185 

foreslået en løsningsmodel, som giver mulighed for dispensation for udbyttebeskatningen ved 

                                                        
182 Dette tillige med andre politiske hensyn, der taler for at fastholde kapitalbeskatning 
183 Se bilag 1 
184

 Jf. Wittendorff, s. 7 
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omkvalificering efter SEL § 2 D. Ved sådan tilladelsesordning kan forretningsmæssigt begrundede 

omstruktureringer undgå den hårdere beskatning efter SEL § 2 D. 

I flere omgange har Skatteministeriet afvist at indføre en dispensationsordning186. Ved en sådan ordning vil 

der være mulighed for at opnå skattefrihed i én henseende og skattepligt i andre henseender, alt efter 

hvordan koncernen ønsker det, hvilket Skatteministeriet finder urimeligt187. Dette argument virker dog 

selvmodsigende, da en lignende mulighed allerede foreligger i undtagelsen til ligningslovens § 16 B, jf. § 

16 B, stk. 2, nr. 6. Det bemærkes i denne sammenhæng, at LL § 16 B tilmed har et formål, der i store træk 

svarer til SEL § 2 D. 

I ligningslovens bestemmelse kan der ved en konkret vurdering foretages dispensation for 

udbyttebeskatning i forbindelse med salg til udstedende selskab efter LL § 16 B. Der lægges ved denne 

dispensation vægt på, om aktionærer afhænder alle aktier, om udlodningen sker for at indtræde i en mere 

fordelagtig skattemæssig situation og om der reelt afgives indflydelse og ejerskab i selskabet188. Endvidere 

kan dispensationen gives hvis beskatningen har urimelige konsekvenser. Disse kriterier kan lægges til grund 

for en dispensationsordning for SEL § 2 D. 

I det juridiske afsnit 2.5.1 er der redegjort for to eksempler på omstruktureringer med samme resultat, der 

dog behandles skattemæssigt forskelligt. I det første situation omfattes aktionærer af SEL § 2 D og 

udbyttebeskattes af kontantvederlag. I den anden omstrukturering foretages to separate omstruktureringer, 

hvor der beskattes af avance på aktiesalg.  

En dispensationsmulighed vil give mulighed for rent praktisk at gennemføre disse omstruktureringer 

skattemæssigt identisk. Hermed behøver aktionærer ikke foretage flere omstruktureringer for at undgå en 

hårdere beskatning. Dette taler kraftigt for en dispensationsordning. 

Formålet med SEL § 2 D er at sikre at dansk kildebeskatning ikke omgås. Det må i overensstemmelse 

hermed antages, at der med forslaget alene ønskes at beskatte udbytter der forlader landet. Dermed må det 

samtidig antages, at danske aktionærer ikke ønskes ramt af bestemmelsen. 

                                                                                                                                                                                              
185 Jf. Høringssvar til L10 og L81 fra Dansk byggeri, DVCA, FSR og Advokatrådet 
186 Herunder senest i Skatteministeriets svar til DVCA af 17. december 2013 – bilag 2 til lovforslag 81, side 7 
187 Ibid. 
188 Den juridiske vejledning C.B.2.10.3 
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Dispensationen kunne derfor omfatte et tillæg, så det kun er danske aktionærer, der kan søge om en 

dispensation for at blive fritaget for omkvalificeringen. Det må dog overvejes om aktionærer i EU/EØS 

samarbejdet må sidestilles hermed for at opnå EU konformitet. En dispensation der kun gælder danske 

aktionærer vil udgøre en diskrimination og en forskelsbehandling og dermed en overtrædelse af det 

generelle forbud i EU mod nationalitetsdiskrimination i TEUF artikel 18 og TEUF artikel 63 om kapitalens 

frie bevægelighed. TEUF artikel 63 indeholder både et diskriminations- og restriktionsforbud, jf. hhv. C-

463/00, Kommissionen mod Spanien (præmis 56)189 og artikel 63(1). 

Forskelsbehandling kan dog tillades inden for EU, hvis man kan begrunde den nationale særinteresse i 

tvingende almene hensyn og tiltagene i øvrigt er proportionelle i forhold til opnåelse af tiltagenes formål190. 

Skattemæssige hensyn som eksempelvis sikring af skatteprovenu er dog ikke anerkendt som tvingende 

almene hensyn i forbindelse med restriktion af kapitalens frie bevægelighed191. Dertil kommer, at 

Domstolen forventeligt vil anse forskelsbehandling som direkte diskriminerende, fordi danske og 

udenlandske statsborgere behandles forskelligt på trods af, at de befinder sig i en sammenlignelig situation. 

Ved en sådan lovændring kan der ikke påberåbes tvingende almene hensyn192. Dette gælder især ved 

vurdering af begrænsede skattepligtiges retsstilling193. 

Derfor må det konkluderes, at aktionærer der er hjemmehørende i EU/EØS-lande, må omfattes på lige fod 

med danske aktionærer. 

4.1.1 Modeller for dispensationsordning 

En dispensationsordning kan indføres på flere måder: 

                                                        
189 Præmis 56: ”…at forbuddet i [TEUF artikel 63] rækker længere end en ophævelse af en ulig behandling af aktørerne på 
det finansielle marked på grundlag af deres nationalitet…”  
190 Jf. Sag 120/78, Cassis de Dijon, præmis 8 (”Cassis-doktrinen”) 
191 Jf. C-446/03, Marks & Spencer, præmis 44: ”(…) det bemærkes, at et lavere skatteprovenu ikke kan anses for et tvingende 
alment hensyn, der kan påberåbes som begrundelse for en foranstaltning, som i princippet er i strid med en grundlæggende 
frihed…”. Dog kan hensynet til undgåelse af skatteunddragelse ses som et tvingende alment hensyn, jf. præmis 49 i samme 
dom. 
192 Jf. Engsig Sørensen et al., 2010, s. 395 
193 Jf. Ibid., s. 240 



 Selskabsskatteloven § 2 D – en interdisciplinær analyse 

 

Side | 98  
 

- En tilladelsesordning, hvor aktionærer der ønsker at foretage en omstrukturering søger en 

forhåndsdispensation hos SKAT, og der derfor på forhånd kendes beskatningsresultatet for 

omstruktureringen 

- En retroaktiv omgørelse, hvor der efter en transaktion kan gives tilladelse til at stille aktionærerne 

som om SEL § 2 D ikke finder anvendelse. 

(i) Tilladelsesordning 

Rent processuelt vil en dispensation efter denne metode kunne gives på samme måde som et bindende svar 

gives hos SKAT i dag. Således vil SKAT have mulighed for at gennemgå de forretningsmæssige 

argumenter som aktionærerne måtte have for omstruktureringen.  

I skrivende stund er svartiden på et bindende svar op til tre måneder194, hvilket må sidestilles med 

sagsbehandlingstiden for en eventuel dispensationsordning. Denne model vil derfor ikke være 

hensigtsmæssig i tilfælde, hvor omstruktureringer skal foretages hurtigt. Det kan være af hensyn til 

tilbudsfrister, likviditetsmæssige forhold i ejerkredsen eller lignende hensyn. Det må dog lægges til grund, 

at omstrukturerings-processer i internationale koncerner i praksis forløber over en længere periode, hvorfor 

en tre måneders svartid ikke anses som en hindring for gennemførelse af omstrukturering. Hvis en 

dispensationsordning gennemføres, vil aktionærer på længere sigt indarbejde SKAT’s behandlingstid i 

deres tidsplan for omstrukturering. 

Det kan diskuteres om en dispensation ved denne metode alene skal gælde for den enkelte pågældende 

omstrukturering, eller om den skal kunne danne præcedens for andre lignende omstruktureringer som det er 

tilfældet med SKAT’s ordning vedrørende bindende svar. 

Det taler for dannelsen af præcedens, at der gennem praksis kan udledes objektive kriterier for 

dispensationsreglerne. For at SKAT kan foretage dispensationer, må der i forarbejderne udarbejdes 

retningslinjer, som danner grundlag for SKAT’s konkrete vurdering. 

Det taler dog imod dannelsen af præcedens, at hvis der opstår diskrepans i SKAT’s vurderinger for at opnå 

dispensation, da der herved netop ikke kan opnås ønskede objektive kriterier på længere sigt. Hvis risikoen 

                                                        
194 https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=210335 – SKAT’s hjemmeside 

https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=210335
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for diskrepans er stor, er en konkret vurdering for den enkelte omstrukturering at foretrække. Ud fra 

ovenstående må en ændring i de lege lata indeholde begge elementer, henholdsvis objektive kriterier og 

mulighed for konkret vurdering, som forsøges implementeret nedenfor. 

Det foreslås, at modellen indføres direkte i SEL § 2 D, med følgende ordlyd: 

stk. 6. Der kan med Skattemyndighedernes forhåndstilladelse opnås dispensation 

for omkvalifikation efter SEL § 2 D, stk. 1-2 og stk. 4. Ved denne dispensation 

behandles vederlag ud over aktier i det modtagende selskab for overdragelser af 

aktier m.v. omfattet af stk. 1 som aktieavance efter aktieavancebeskatningsloven. 

Afhændere af aktier skal redegøre for, at omstruktureringen ikke kun er 

skattemæssigt begrundet. 

stk. 7. Dispensationer kan gives for overdragelser, når afhændere afgiver 

ejerinteresser i det overdragede selskab, herved forstås at afhænders ejerforhold for 

overdragede ikke bibeholdes efter omstruktureringen. Alle der skattemæssigt vil 

blive berørt af dispositionen, skal tiltræde tilladelsen inden dispositionen foretages 

civilretligt. 

stk.8. Endvidere kan dispensation gives, såfremt dispositionen ved omkvalifikation 

af SEL § 2 D vil føre til et uhensigtsmæssigt resultat. 

stk. 9. Dispensationer som angivet i stk. 6 kan kun gives til skattesubjekter, der er 

hjemmehørende i Danmark eller i en stat, der er medlem af EU/EØS. 

Med denne ordlyd vil det være muligt at indføre objektive kriterier for at opnå dispensation, hvor det sikres, 

at omstruktureringen ikke kun bunder i skattemæssige fordele. Samtidig overlades fortolkning af 

individuelle forhold i sagerne til en konkret vurdering hos SKAT. 

(ii) Retroaktiv omgørelse 

Denne metode er inspireret af Skatteforvaltningslovens (SFL) § 29, som giver SKAT mulighed for at 

omgøre dispositioner, der allerede er foretaget, hvis følgende er opfyldt: 
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 Dispositionen må ikke i overvejende grad have været båret af hensyn til at 

spare eller udskyde skatter, 

 Dispositionen skal utvivlsomt have haft utilsigtede skattemæssige 

virkninger, der er væsentlige, 

 Dispositionen skal have været lagt klart frem for myndighederne, 

 De privatretlige virkninger af den ændring af dispositionen, der ønskes 

tillagt skattemæssig virkning, skal være enkle og overskuelige, og 

 Alle, der skatteretligt vil blive berørt af en tilladelse til omgørelse, skal 

tiltræde omgørelsesanmodningen 

Ved en skattemæssig omgørelse, vil dispositionen selv om den er foretaget efter forholdene i SEL § 2 D, 

anses som foretaget under andre skattemæssige forhold. Det betyder at resultatet vil blive det samme som 

ved tilladelsesordningen. Det må dog bemærkes, at et krav for omgørelsen er, at konsekvenserne af de 

skattemæssige virkninger ved omstruktureringen er enkle og overskuelige. Da der her er tale om kompleks 

lovgivning med potentielt mange parter, der omfattes skattemæssigt, taler dette ikke for brug af en 

omgørelsesmetode. Samtidig er det risikabelt for parterne at gennemføre omstruktureringer, hvis ikke det 

skattemæssige resultat kendes på forhånd.  

Den eksisterende omgørelsesmulighed i SFL § 29 omfatter dog formodentlig ikke situationer, som objektivt 

er omfattet af værnsreglen, idet omfattede situationer efter formålet i SEL § 2 D ikke skal omgøres. Hvis en 

sådan omgørelse gives, kan det i givet fald danne præcedens for, at alle omstruktureringer omfattet af SEL 2 

D kan omgøres. 

Der kunne indføres en specifik retroaktiv omgørelsesmulighed direkte i SEL § 2 D, med en tilsvarende 

ordlyd som ved foregående forslag med justering for det retroaktive element. 

Hvis en sådan omgørelse statueres vil dette formodentlig føre til, at samtlige omfattede aktionærer vil have 

incitament til at forsøge at omgøre beskatning efter SEL § 2 D for at spare skat. Derfor må denne 

implementeringsmetode baseres på stærkt objektive kriterier i forarbejder eller direkte i lovteksten. 

Rækkevidden af anvendelsen for en omgørelse må også analyseres. Der kan argumenteres for, at der bør 

være en særdeles restriktiv adgang til omgørelse, idet gennemførte omstruktureringer har fornøden 
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forretningsmæssig begrundelse for gennemførelse på trods af beskatningen. De aktionærer der søger 

omgørelse, kan derfor antages alene at have skattemæssige motiver. 

Formålet med en dispensationsordning er at sikre gennemførelse af omstruktureringer, der ellers ikke ville 

blive gennemført, hvis omfattet af SEL § 2 D. Dette skyldes, at en sådan dispensationsordning vil nedbringe 

dødvægtstabet på kapitalmarkedet. 

Hvis adgang til dispensation er restriktiv og dermed svær for aktionærerne at opnå, vil dispensationen ikke 

få reel betydning. Investorerne vil undlade omstrukturering, da risikoen for dispensationsafslag anses for 

betydelig.  

I forlængelse af dette må det bemærkes, at aktionærer kan være utilstrækkeligt informeret om de 

skattemæssige konsekvenser af omstruktureringen, og hermed beskattes uhensigtsmæssigt hårdt, som følge 

af kompleksiteten på området og at dette argument netop berettiger muligheden for omgørelse. 

Det taler dog imod en retroaktiv metode, at omstruktureringer, der forsøges omgjort skattemæssigt, allerede 

er foretaget og skatten er indeholdt. Skaden er således allerede sket og der er omkostninger forbundet med 

omgørelsen. Der vil efter gennemførelsen af omstruktureringen fortsat være en usikkerhed om hvorvidt 

dispensation gives. Dette aspekt vil kunne afholde aktionærer fra at gennemføre ellers forretningsmæssigt 

begrundede omstruktureringer. 

Ud fra disse betragtninger må det konstateres, at en dispensationsvurdering ex ante vil udgøre en mere 

effektiv dispensationsadgang end en vurdering ex post, da risici for aktionærer herved kan afdækkes inden 

omstruktureringen. Dette betyder, at kun tilladelsesordningen analyseres økonomisk. 

4.1.2 Økonomisk ræsonnement for indførelse af dispensationsadgang 

Sondringen fra det økonomiske kapitel mellem indirekte- og direkte omkostninger fastholdes i 

nedenstående redegørelse. 

(i) indirekte omkostninger: 

Hvis det på kapitalmarkedet er muligt for investorer/aktionærer at få adgang til dispensation for 

beskatningen i SEL § 2 D, vil det ud fra en gennemsnitsbetragtning betyde, at den samlede skattebyrde på 



 Selskabsskatteloven § 2 D – en interdisciplinær analyse 

 

Side | 102  
 

 

markedet falder. Hermed åbnes der op for at gennemføre transaktioner på det danske marked, som ikke før 

dispensationen ville blive gennemført, da investorer har mulighed for større afkast i udlandet. Dette 

illustreres nedenfor i figur 29: 

Figur 29 – Udbud og efterspørgsel ved dispensation for skat 

Figuren svarer til figur 23 i det økonomiske afsnit195 med tilføjelse af udbudskurven SDIS, givet ved den 

mindre skat som følge af dispensationen.  

Det fremgår af figuren, at investorer flytter deres investeringer til udlandet ved KDIS i stedet for KNY2, hvor 

dispensation fra værnsreglen ikke er mulig. Dette betyder en mindre kapitaleksport svarende til KDIS – KNY2. 

Dette betyder samtidigt, at flere omstruktureringer gennemføres, hvilket betyder at kapitalefterspørgere og 

investorer opnår en større nytte. Dette betyder, at dødvægtstabet som følge af SEL § 2 D minimeres fra 

trekanten ”bed” til ”bgh”, og samfundet vinder ”degh”. 

På længere sigt vil dette medføre afledte effekter som øget produktion og flere ansættelser, hvormed der 

genereres yderligere skatteprovenu. 

 

 

                                                        
195 Figur 23 anvendes frem for figur 24, da antagelsen om investering gennem nytegnet aktiekapital fastholdes 
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(ii) direkte omkostninger 

Idet der ved en dispensationsordning nødvendigvis må indgå en konkret vurdering af forholdene for 

omstruktureringen, må dette lede til øget transaktionsomkostninger for parterne i omstruktureringen samt 

for staten. Dette begrundes med, at der skal sagsbehandlere til at foretage de konkrete vurderinger hos 

skattemyndighederne, og omkostninger for aktionærer til at fremskaffe dokumentation og bevisførelse i 

forbindelse med ansøgning om dispensation. 

Da en dispensationsordning kan undlade beskatning af forretningsmæssige omstruktureringer, vil det betyde 

at antallet af potentielle retssager mod SKAT om fortolkningen af SEL § 2 D vil være lavere end hvis der 

ikke indføres en dispensationsordning. Dette sker ud fra en antagelse om, at investorer ikke vil afsøge 

fortolkningsspørgsmål afgjort ved retssager, når der foreligger en dispensations-mulighed. Der kunne 

eksempelvis opstå retssager om hvorvidt bestemmelsen skal omfatte omstruktureringer, hvor det 

overdragede selskab er udenlandsk, om der kan ombyttes værdipapirer som ikke er strengt identiske, eller 

tidsperioden for hvornår der ikke må ejes aktier i det ”tomme” erhvervende selskabs koncernforbundne 

selskaber efter en omstrukturering. Disse forhold afklares ved SKAT’s dispensationsvurdering. 

Det må lægges til grund, at retssager økonomisk set medfører store transaktions-omkostninger i forbindelse 

med klarlæggelse af en bestemmelse, der er søgt afgrænset bedst muligt196, men som alligevel giver 

anledning til fortolkning. Omkostninger for staten og aktionærerne ved retssager må antages at overstige 

omkostninger relateret til de konkrete vurderinger ved dispensationssøgning. Dette medfører, at statens 

kontrolomkostninger ex post for omstruktureringerne minimeres, hvis der foreligger dispensationsadgang. 

4.1.4 Forhold der taler imod at indføre dispensationsadgang 

Henset til bestemmelsens kompleksitet, kan det antages, at mange investorer/aktionærer formodentlig vil 

søge tilladelse til dispensation i forbindelse med omstruktureringer for alene at afsøge om der skal betales 

udbytteskat eller ikke. Der kan derfor opstå en problemstilling, hvis der ikke foreligger en klar formulering 

om, at aktionærer selv skal forberede og fremlægge, hvorfor en omstrukturering ikke bør omfattes af SEL 2 

                                                        
196 Skatteministeriets kommentarer til adskillige høringssvar til L10 og L81, herunder bl.a. kommentar til Dansk Erhverv’s 
høringssvar til L10 – bilag 4, Finansrådets, FSR’s, Dansk Industris og DVCA’s høringssvar til L 81 – bilag 2 
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D. Er dette ikke tilfældet, vil alle virksomheder søge om dispensation/omgørelse hver gang der 

omstruktureres, og overlade arbejdsbyrden til SKAT.  

Dispensationen bør derfor i loven være formuleret med et præsumptionsansvar, således det pålægges 

aktionærerne at bevise, at der foreligger forretningsmæssige hensyn for transaktionen. 

Forarbejderne til SEL § 2 D er ikke på nuværende tidspunkt tilstrækkeligt præciserende til udtømmende at 

kunne redegøre for hvornår SEL § 2 D ikke finder anvendelse. Skatteministeriet har derfor anført, at en 

dispensationsregel ikke kan overlades til SKAT’s konkrete vurdering at afgøre, hvornår der skal gives 

dispensation197. Dette skyldes, at værnsreglen ikke begrænses til kun at omfatte en udtømmende liste af 

transaktioner, da ordlyden giver mulighed for senere at omfatte nye typer af værdipapirer, nye typer 

juridiske personer og metoder til omkvalificeringer af udbytte. Såfremt der ikke opstilles objektive kriterier 

for dispensationsordningen, kan dette medføre divergerende praksis for dispensationer, når der anlægges 

subjektive kriterier for dispensationen. Skatteministeriet har angivet, at der derfor ikke kan give mulighed 

for en dispensationsordning198. 

Det taler tillige imod en dispensationsordning, at aktionærer kan vælge at gennemføre en 

udbytteskattepligtig omstrukturering i nogle tilfælde og lade samme transaktion være avancepligtig/skattefri 

i andre tilfælde199. Skatteministeriet hentyde til, at koncernerne kan placere beskatning, hvor det er mest 

hensigtsmæssigt. 

Endvidere må det bemærkes, at denne problemstilling vil stille ubemidlede aktionærer ringere end mere 

bemidlede aktionærer, da de ikke vil have mulighed samme mulighed for skatteoptimering200. 

Det må bemærkes, at en dispensationsordning vil medføre omkostninger for såvel staten som aktionærer, 

idet en dispensationsordning kræver tid og stillingtagen til komplekse forhold. Alt efter 

implementeringsmodel kan det betyde, at transaktioner ikke gennemføres før der foreligger en afgørelse fra 

SKAT og der derfor ikke gennemføres forretningsmæssigt optimale omstruktureringer. 

                                                        
197 Svar til FSR af 17. marts 2014 – spørgsmål 1 jf. bilag 6 til L81 
198 Ibid. 
199 Skatteministeriets svar til DVCA’s høringssvar i høringsskemaet til L81 – bilag 2 der henvises endvidere til bilag 21 
200 Henset til rådgivningshonorarer ved skatteoptimering til advokater, revisorer m.m., se også det økonomiske kapitel i 
afsnittet om transaktionsomkostninger 
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Endelig må det bemærkes, at en dispensationsordning vil øge kompleksiteten af reguleringen, da der i 

forlængelse af vurderingen om en omstrukturering er omfattet, således efterfølgende skal foretages en 

vurdering af om der kan gives en dispensation for omstruktureringen. 

4.1.5 Opsamling om dispensationsadgang 

Det må antages, at begge metoder til indførelsen af dispensationen vil medføre større arbejdsbyrder hos 

SKAT i forbindelse med behandlingen af disse end hvis der ikke indføres en sådan ordning. Dog lægger 

forfatterne til grund, at omkostninger i forbindelse med retssager vil overstige omkostningerne til en 

dispensationsordning.  

Skatteministeriet har af flere omgange afvist forslagene201 om en dispensationsordning med en begrundelse 

om at bestemmelsen i SEL § 2 D, er objektivt udformet så der ikke er mulighed for at uhensigtsmæssige 

situationer forekommer. Afhandlingens juridiske afsnit giver dog udtryk for at der foreligger formuleringer 

og fortolkningsmuligheder i den nuværende lovtekst, som i givet fald kan føre til retssager. 

Begge modeller for implementering medfører at flere forretningsmæssigt begrundende omstruktureringer 

fritages fra udbyttebeskatning. Hermed sikres at dødvægtstabet i forbindelse med SEL § 2 D formindskes, 

hvilket gavner samfundsøkonomien idet parterne opnår flere økonomisk optimale omstruktureringer. 

Endvidere øges kompleksiteten i reguleringen, hvilket har en forværrende effekt på investeringsniveauet 

idet investorer potentielt skræmmes væk fra det danske marked.  

4.2 Lempelsesordning 

Som et alternativ til en dispensationsadgang, kan der indføres en lempelse i beskatningen, ved at give et 

fradrag. Dette lemper skattebyrden fra værnsreglen. 

4.2.1 Modeller for lempelsesordning 

Der foreslås to modeller til implementering af lempelsesordning; en generel lempelse for 

anskaffelsessummen og en procentvis lempelse for porteføljeaktionærer. 

                                                        
201 Svar på spørgsmål 4 til L 81, samt kommentarer til høringssvar til DVCA i bilag 2 til L 81 
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(i) Generel lempelsesordning 

for porteføljeaktionærer, så der opnås adgang til at fradrage anskaffelsessummen af de overdragne 

værdipapirer, der beskattes som følge af SEL § 2 D. Herved beskattes porteføljeaktionærer kun for den 

realiserede gevinst, der optjenes på overdragelse af værdipapirerne. Som ovenfor drøftet, kan lempelsen 

tillige gives alene til skattesubjekter hjemmehørende i EU/EØS og Danmark. 

Lempelsen vil eksempelvis betyde, at aktionærer omfattet af SEL § 2 D, som i særtilfælde beskattes med en 

potentiel effektiv skatteprocent på 275 %202, ikke længere beskattes lige så hårdt. Dette vil betyde en 

væsentlig likviditetsmæssig forskel for aktionæren. Se nedenstående eksempel herpå: 

En dansk aktionær A, der opfylder betingelserne for at være omfattet af SEL § 2 D, afstår 

en del af sine aktier i selskab X til selskab Y. A har 100 aktier i X med en anskaffelsessum 

på 1 mio. kr., heraf overdrages 99 aktier for 1 aktie i Y og et kontantvederlag på 990.000 

kr. 

Som følge af SEL § 2 D vil udbyttebeskatningen udgøre 242.550 kr. (24,5 %203 af 

990.000 kr.204), i modsætning til en aktieavance-beskatning på 0 kr. (da der ikke realiseres 

gevinst).  

Når A sælger sin sidste aktie, vil dette salg beskattes efter reguleringen af aktieavance, da 

der er tale om en afståelse, som ikke omfattes af SEL § 2 D. Han sælger for 10.000 kr., 

med en anskaffelsessum på 1. mio., vil han realisere et tab på 990.000 kr., som kan 

fradrages i den skattepligtige indkomst, jf. ABL § 1.  

Som udgangspunkt er beskatningen i de to overdragelser neutral, men som følge af det tidsmæssige aspekt, 

må forrentning udgøre en væsentlig omkostning. Jo længere tid der går mellem de to afståelser, des større 

vil likviditetsproblemet blive. Endvidere kan der opstå et mindre fradrag som følge af ændrede skattesatser, 

hvis overdragelserne sker i forskellige regnskabsår205. 

                                                        
202 Se eksempel i det juridiske kapitel, afsnit 2.5.1 
203 2014 sats, jf. SEL § 17 
204 Indeholdes med 27 % = 267.300 kr. hos erhverver 
205 bemærk at skattesatserne i Danmark nedsættes frem mod 2016, jf. SEL § 17. 
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Denne problemstilling er likviditetsmæssig byrdefuld for aktionæren. Der kan argumenteres for, at der bør 

benyttes aktieavancebeskatning ved delafståelser idet der afgives ejerinteresse i det overdragede. Den 

opstillede problemstillingen er dog teoretisk og vil formodentlig sjældent forekomme i praksis. 

Det må ud fra et retspolitisk synspunkt anses som uhensigtsmæssigt at beskatte transaktioner, der ikke 

repræsenterer en reel positiv gevinst som i eksemplet ovenfor. Beskatningen er neutral, men 

likviditetsfaktoren er væsentlig. 

En lempelsesordning kan indføres på en sådan måde, så anskaffelsessummen indskrives på en saldo, der 

nedskrives med det omkvalificerede vederlag. Udgør vederlaget ikke det fulde beløb på saldoen, bevares 

anskaffelsessummen for de resterende aktier, der ikke overdrages ved delsalget. Udgør det omkvalificerede 

vederlag mere end saldoen, vil det resterende omkvalificerede vederlag udgøre udbytte. 

Såfremt der i SEL § 2 D indgår en lempelse, som gør det muligt at fradrage anskaffelsessummen, vil 

eksemplificeret problemstilling ikke manifestere sig, og den pågældende aktionær vil blive beskattet mere 

hensigtsmæssigt. 

(ii) Målrettet lempelse af udbyttebeskatningen for danske selskaber 

En anden model for lempelse gennemgås i det følgende, hvor der lempes på beskatningsprocenten på 

udbytter fra særlige aktietyper. 

Regering har i vækstplan 2014206 fremlagt et forslag til ændring af udbyttebeskatningen. Forslaget 

indeholder en lempelse for danske selskabsaktionærer, der får udbetalt udbytte fra porteføljeaktier. 

Lempelsen implementeres så der kun medregnes 70 % af den skattepligtige indkomst for udbytter modtaget 

fra porteføljeaktier. Henset til foregående diskussion om EU konformitet må indledningsvist bemærkes, at 

lempelsen må udvides til at omfatte aktionærer i EU/EØS samarbejdet, for at opretholde EU konformitet. 

Hvis forslaget sammenholdes med SEL § 2 D i sin nuværende form, vil det betyde at danske 

porteføljeaktionærer vil modtage mere i udbytte/vederlag, idet beskatningen lempes, hvis 

porteføljeaktionærer omfattes af SEL § 2 D. Dette vil have en effekt på kapitalmarkedet der svarer til en 

dispensationsordning, idet der må forventes flere investeringer i små virksomheder. 

                                                        
206 ”Danmark helt ud af krisen – virksomheder i vækst”, maj 2014 
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Eksempel på sammenligning af skattebetaling ses nedenfor i tabel 6: 

Tabel 6 – Sammenligning af skattebetaling 

Som det ses er skattebetalingen væsentlig mindre ved lempelse end for transaktioner omfattet af SEL § 2 D. 

Herved øges incitamentet til at investere på det danske marked. 

Valget mellem lempelsesmodellerne vil bero på politiske argumenter henset til, at beslutningen vil være 

begrundet i en afvejning af, hvem staten helt vil forfordele. 

En lempelse hos porteføljeaktionærerne vil føre til en substituering hos investorer mod porteføljeaktier, hvis 

de har udsigt til at blive omfattet af SEL § 2 D. Dette må anses for et politisk mål, som ikke kan 

kvantificeres eller anlægges værdi retspolitisk, da det alene er et fordelingsspørgsmål. 

4.2.2 Økonomisk ræsonnement for indførelse af lempelsesordning 

Lempelsen efter denne model vil medføre, at skat der pålignes efter SEL § 2 D vil blive beskattet 

lempeligere og der skabes dermed incitamenter for øget investering i Danmark. Derudover formindsker 

lempelsesordningen dødvægtstabet i forbindelse med SEL § 2 D, idet omfattede aktionærer ikke rammes 

lige så hårdt. Det sker dog på bekostning af skatteprovenu og en kompleksitet i opgørelsen af 

anskaffelsessummen og nedskrivning heraf. 
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Det taler dog imod metoden, at implementeringen vil betyde, at der skal foretages opgørelser af 

anskaffelsessummer og der skal afskrives fradrag løbende på overdragelser. Dette øger 

transaktionsomkostningerne. 

4.2.3 Forhold der taler imod lempelsesordning 

Det bemærkes, at begge lempelsesordninger ikke skelner mellem skattemæssige- og forretningsmæssige 

begrundede omstruktureringer, hvilket taler stærkt imod indførelsen af ordningen, da det underminerer 

formålet med værnsreglen.  

Derudover vil ordningen medføre, at kildeskatteprovenuet mindskes, hvilket strider imod bestemmelsens 

oprindelige formål om at værne om dansk kildebeskatning. 

Det taler dog imod indførelsen af lempelsen i forbindelse med SEL § 2 D, ikke imødekommer de 

uhensigtsmæssigheder som SEL § 2 D resulterer i, men alene lemper byrden ved at være omfattet som 

porteføljeaktionær. 

4.3 Symmetrisk behandling af udbytter og aktieavance 

Som alternativ til ovenstående forslag til ændringer i gældende ret, vil afhandlingen i det efterfølgende 

forsøge at afdække, hvordan en symmetrisk skattebehandling af aktieavancer og udbytter påvirker de 

negative konsekvenser ved værnsreglen.  

SEL § 2 D udspringer af den asymmetriske skattebehandling af aktieavance og udbytter. Som det 

konstateres i afhandlingens økonomiske kapitel, forårsager værnsreglen SEL § 2 D dødvægtstab og øgede 

transaktionsomkostninger for at sikre statens skatteprovenu. Derfor må det analyseres, hvad konsekvenserne 

af ændring til et symmetrisk skattesystem medfører. 

I denne model indføres symmetrisk behandling af avancer og udbytter, med begrænset skattepligt på 

aktieavance, skattefriheden på porteføljeaktier afskaffes og afståelser ved mere end 10 % ejerskab vil anses 

for skattefrie for aktionærer hjemmehørende i Danmark og i lande der er medlemmer af EU/EØS eller har 

indgået en DBO om skattenedsættelse.  
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Hvis den skattemæssige behandling af avance og udbytte er ens, vil værnsregler mod omkvalificering ikke 

være nødvendig, hvilket nedbringer transaktionsomkostninger ved afsøgning af markedet og omgåelse af 

beskatning umuliggøres. Tiltaget vil betyde gennemskuelighed for aktionærer og dermed afskaffes 

skattetænkning ved omkvalificering mellem de to kapitalafkasttyper. Det betyder tillige, at aktionærer og 

staten får færre omkostninger til kontrol og transaktionsomkostninger falder som følge af de mere enkle 

regler.  

Endvidere opnås et merprovenu for staten på kort sigt, som følge af den øgede skattebase. Koncerner og 

investorer i udlandet vil dog miste incitament til at investere i Danmark som følge af den øgede beskatning 

på avancer. Dette skyldes, at investorerne vil lide under dobbeltbeskatningsproblematikken og en 

minimumsbeskatning på deres kapitalindskud der udgør 24,5 % selskabsskat207  og 27 % i kildeskat og 

dermed en effektiv beskatning på 44,9 %. Dette vil formodentlig føre til, at alle investeringer fra udlandet 

vil søges placeret i lande med lavere effektiv beskatning, givet antagelsen om rationelle investorer. Dette 

taler derfor stærkt imod modellen. 

Det bemærkes, at det dog kun vil gælde for aktionærer, der befinder sig uden for DB/EU/EØS og for 

porteføljeaktionærer, der ikke kan undtages fra beskatningen. 

Dette kan modvirkes ved at bruge det positive skatteprovenu fra den øgede skattekompetence til at sænke 

beskatningssatsen. Som det blev påvist i det økonomiske kapitel (afsnit 3.3.2), afhænger dødvægtstabet af 

skattesatsen, hvorfor en sænkning af skattesatsen som følge af en udvidelse af skattebasen, vil minimere 

dødvægtstabet. Derudover vil sænkningen af skattesatsen forbedre Danmarks evne til at konkurrere på 

skattemæssige parametre. Dette underbygges af en undersøgelse fra den europæiske centralbank208 fra 2010 

om at kapitalskatterne bør sænkes. Det bygger på en konklusion om, at sænkninger af kapitalskatterne i høj 

grad209 vil være selvfinansierende, hvilket vil sige at det provenu, der tabes på sænkningen modsvares af en 

øget skattebase på arbejde og produktion, som en afledt effekt af flere investeringer.  

                                                        
207 2014 niveau, jf. SEL § 17 – dette sænkes dog til 22 % frem mod 2016, hvilket vil nedbringe den effektive beskatning til 
43,06 % 
208 Den Europæiske Centralbank (2010): How far are we from the slippery slope? Working Paper Series Nr. 1174.   
209 op til 80 % selvfinansieringsgrad 
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Det taler dog imod en symmetrisk tilgang til beskatning af kapitalindkomst, at porteføljeaktionærer ikke kan 

undgå en dobbeltbeskatning. Dette er uden at tage hensyn til den mulige triple-beskatning, der opstår når 

porteføljeaktionæren skal udlodde kapital videre til de bagvedliggende fysiske aktionærer210.  

Ydermere vil der være omkostninger forbundet med en fundamental omlægning af beskatningssystemet for 

avancer, der medfører problemstillinger i forhold til overgangsregulering. Dermed opstår også et 

tidsmæssigt aspekt, da det må forventes at markedet kun langsomt vil ændres mod ligevægt, henset til en 

overgangsperiode hvor aktionærer skal tilpasse investeringer til det nye skattesystem. 

Ved en symmetrisk behandling af udbytter og avancer, vil behovet for værnsregler overflødiggøres. Hermed 

opnås et mere simpelt og gennemskueligt skattesystem, som kommer investorer til gavn. På baggrund af 

den umiddelbare ændring, hvor avancer beskattes hårdere, vil investorer søge mod udlandet, da investorer 

opnår en høj minimumsbeskatning på kapital. Dette kan modvirkes ved at nedsætte skattesatsen, hvormed 

Danmarks konkurrenceevne på skatteparametre forbedres og vil føre til et lavere dødvægtstab på 

kapitalmarkedet. Den administrative byrde på kort sigt, vil være høj da beskatningsmekanismerne ændres 

betydeligt og markedet skal indstille sig på dette, men efter en overgangsperiode vil indgrebet betyde færre 

omkostninger for staten, idet der ikke er mulighed for at omgå beskatningen og utiltænkte beskatninger ikke 

længere vil forekomme. 

4.4 Sammenligning af retspolitiske tiltag 

På baggrund af ovenstående analyse, opsummeres og sammenlignes konklusionerne fra hvert enkelt tiltag i 

nedenstående tabel: 

 

 

 

                                                        
210

 For at opveje denne negative følgevirkning, kan der indføres en lempelsesadgang for disse, hvilket i praksis vil være en 
hybridordning mellem de i dette kapitel nævnte retspolitiske tiltag 
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Tabel 7 – Sammenligning af retspolitiske tiltag 

  

Det fremgår af tabellen, at lempelsesordningen mindsker dødvægtstabet og øger incitament til investering i 

Danmark. Det må dog bemærkes, at dette sker på bekostning af kildeskatteprovenu, og dermed modvirker 

formålet med SEL § 2 D. Desuden sondrer lempelsesordningen ikke mellem skattemæssigt- og 

forretningsmæssigt begrundede omstruktureringer. Derfor kan dette tiltag ikke anbefales.  

Den symmetriske beskatning af udbytte og avancer medfører flest positive følgevirkninger på de listede 

målepunkter, og vil derfor isoleret set være anbefalingsværdig. Det bemærkes dog, at den positive ændring 

på dødvægtstab forudsætter en generel sænkning af skattesatsen. Tillige bemærkes det, at påvirkningen på 

investeringsincitamentet ikke er entydig. Resultatet i sådan henseende afhænger af den detaljerede 

udformning af ordningen. Derudover må der henses til, at der foreligger øvrige politiske hensyn, såsom 

fordelingsmæssige hensyn, som ligeledes taler imod implementeringen af denne model. Derfor kan denne 

model ikke anbefales ud fra et bredere samfundsmæssigt perspektiv. 

Tilbage står dispensationsordningen, som opfylder flere af de opsatte kriterier. Både dødvægtstabet og den 

utilsigtede brede beskatningskompetence påvirkes i positiv retning. Dette samtidig med, at formålet med 

værnsreglen opretholdes, da tiltaget dispenserer for forretningsmæssigt begrundede omstruktureringer. 

Beskatning af omgåelsestilfælde beskattes til stadighed. Den øgede kompleksitet i forbindelse med 

dispensationsordningen opvejes af besparelsen af omkostninger, der følger af værnsreglens nuværende 

udformning, henset til at antallet af retssager falder. Samlet set vil denne ordning være det mest 

anbefalingsværdige tiltag af de tre, da den vil forbedre retsstillingen og mindske de negative konsekvenser 

af SEL § 2 D på kapitalmarkedet. 
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4.5 Delkonklusion 

Den retspolitiske analyse har behandlet tre tiltag til forbedring af den nuværende retsstilling ud fra fem 

kriterier udledt af afhandlingens juridiske- og økonomiske analyse. 

Det var formålet med den retspolitiske analyse at udlede tiltag, som skulle forhindre følgende fem effekter 

af SEL § 2 D fra at opstå på kapitalmarkedet, og disse blev derfor den retspolitiske analyses målepunkter:  

 Øget kompleksitet på retsområdet, 

 Øget utilsigtet beskatningskompetence ved brug af for bred lovtekst, 

 Øget dødvægtstab, 

 Øget økonomisk og administrativ byrde ift. administration og compliance og 

 Mindre incitament til at investere på det danske marked 

På baggrund af de fem kriterier blev der redegjort for, at en symmetrisk behandling af udbytte og 

aktieavance har størst positiv indvirkning på de oplistede målepunkter.  Idet tiltaget ikke alene kunne 

vurderes ud fra de i afhandlingen opstillede kriterier og analyser, anses dette tiltage ikke som mest egnet til 

at blive indført i gældende ret. 

Lempelse fra SEL § 2 D ved fradrag, kunne ikke opfylde kriterierne og måtte derfor anses som mindre 

effektiv de lege ferenda end de øvrige tiltag i forhold til de 5 opstillede kriterier. 

Det konkluderes derfor, at en dispensationsordning baseret på en tilladelsesordning med inspiration fra LL § 

16 B udgør det bedste tiltag ved inkorporering i nuværende retsstilling. En tilladelsesordning foretrækkes 

frem for en retroaktiv omgørelse, da en dispensationsvurdering ex ante vil udgøre en mere effektiv 

dispensationsadgang end en vurdering ex post, da risici for aktionærer herved kan afdækkes inden 

omstruktureringen. 
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Hermed opnås mindre dødvægtstab, lempelse for utilsigtet beskatning i henhold til værnsreglen, større 

incitament til at investere i Danmark og på længere sigt en mindre administrationsbyrde for staten og 

aktionærer. 
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Kapitel 5 - Samlet konklusion 

Afhandlingen har behandlet tre overordnede problemstillinger vedrørende SEL § 2 D. Disse har haft 

henholdsvis juridisk-, økonomisk- og retspolitisk karakter. 

SEL § 2 D udgør et værn, der sikrer, at dansk kildebeskatning ikke undermineres som følge af 

koncerninterne omstruktureringer. Værnsreglen omkvalificerer udbyttelignende pengestrømme til udbytter, 

hvilket medfører beskatning efter SEL § 2, stk. 1, litra c for begrænset skattepligtige og LL § 16 A for fuldt 

skattepligtige. Det er det afhændende selskab, der modtager den omkvalificerede pengestrøm, der pålignes 

beskatningspligten, mens det er det erhvervende selskab, der omfattes af indeholdelsespligten, jf. KSL § 65. 

Værnsreglen indeholder fire kumulative kriterier som skal opfyldes for, at bestemmelsen finder anvendelse. 

En juridisk persons skal overdrage værdipapirer i en koncernforbundet juridisk person til en 

koncernforbundet juridisk person og modtage vederlag herfor i form af andet end aktier i det erhvervende 

selskab eller hermed koncernforbundne selskaber.  

I omstruktureringer, hvor den afhændende aktionær kan modtage skattefrit udbytte, eller når det 

overdragede selskab ikke kan udlodde udbytte forinden omstruktureringen, finder SEL § 2 D ikke 

anvendelse. Endvidere omfattes delsalg ikke, når delsalg fra deltagere i transparente selskaber eller 

selskaber med fælles bestemmende indflydelse sker til uafhængig tredjemand. 

I forbindelse med vedtagelse af L81, som gennemført ved lov nr. 274, blev værnsreglen udvidet til også at 

omfatte overdragelser af værdipapirer til tomme selskaber og udligningssummer i forbindelse med fusion 

og spaltning. Denne lovændring medførte, at overdragelser af værdipapirer, hvor der modtages vederlag i 

tilsvarende værdipapirer, undtages fra beskatning efter SEL § 2 D. 

Afhandlingen har tillige konkluderet, at værnsreglen på visse punkter ikke er retspolitisk optimal. 

Bestemmelsen omfatter eksempelvis omstruktureringer, som er forretningsmæssigt begrundede samt 

tvivlstilfælde i forbindelse med fortolkning af lovteksten. 
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De økonomiske analyser underbygger ovenstående konklusion om, at de lege lata i forbindelse med SEL § 

2 D ikke udgør en samfundsoptimal regulering af dansk kildebeskatning på udbytter. Dette henset til, at 

bestemmelsen medfører øget dødvægtstab, øget transaktionsomkostninger og faldende incitament til 

investering i Danmark. 

Incidensanalysen konkluderer, at investorerne ikke bærer den reelle skattebyrde, da skatten i en åben 

økonomi væltes over på selskaberne, da kapitaludbuddet på det globale marked er fuldstændig elastisk. 

Derfor vil investorerne søge til udlandet, hvor højere afkast kan opnås. Dette vil medføre et fald i 

investeringer i danske selskaber og skaber samtidig et dødvægtstab. Faldet i investeringer er dog betinget af, 

at alle investeringer antages finansieret gennem nytegnet aktiekapital. I praksis vil selskaberne have flere 

forskellige finansieringskilder, hvilket vil medfører en substitution over mod anvendelse af fremmedkapital 

som følge af kapitaludbyders øgede afkastkrav på nytegnet aktiekapital. Dette underbygges af pecking 

order-teorien. 

Analysen af værnsreglens effekt på den danske evne til at konkurrere internationale på skatteforhold 

konkluderer, at Danmark stilles ringere i konkurrencen, da SEL § 2 D medfører end hårdere beskatning 

relativt til udbyttebeskatningen i sammenlignelige lande. 

På baggrund af ovenstående konklusionerne blev tre retspolitiske tiltag analyseret for at udlede de lege 

ferenda. Tiltagene skulle minimere følgende fem negative konsekvenser af værnsreglen:  

 Øget kompleksitet på retsområdet, 

 Øget utilsigtet beskatningskompetence ved brug af for bred lovtekst, 

 Øget dødvægtstab, 

 Øget økonomisk og administrativ byrde ift. administration og compliance og 

 Mindre incitament til at investere på det danske marked 

De behandlede tiltag omfattede en dispensationsordning, en lempelsesordning og en symmetrisk beskatning 

af kapitalindkomst. Analysen konkluderede, at der bør inkorporeres en dispensationsordning i SEL § 2 D. 

Implementeringen bør foretages ved en tilladelsesordning frem for en retroaktiv omgørelse, da en 
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dispensationsvurdering ex ante vil udgøre en mere effektiv dispensationsadgang end en vurdering ex post, 

da risici for aktionærer herved kan afdækkes inden omstruktureringen. 

Dette vil medføre mindre dødvægtstab, lempelse for utilsigtet beskatning i henhold til værnsreglen, større 

incitament til at investere i Danmark og på længere sigt en mindre administrationsbyrde for staten og 

aktionærer. 
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Bilag 2: 

Selskabsskattelovens § 2 D 

Hvis en juridisk person overdrager aktier, andelsbeviser og lignende 

værdipapirer, herunder konvertible obligationer, samt tegningsrettigheder til 

sådanne værdipapirer i et koncernforbundet selskab (det erhvervede selskab) til 

et andet koncernforbundet selskab eller en koncernforbundet fond eller trust 

(det erhvervende selskab) og vederlaget for denne overdragelse helt eller delvist 

består af andet end aktier i det erhvervende selskab eller hermed 

koncernforbundne selskaber, anses denne del af vederlaget for udbytte. Dette 

gælder dog ikke, hvis det overdragende selskab opfylder betingelserne for at 

modtage skattefrit udbytte efter § 2, stk. 1, litra c, eller § 13, stk. 1, nr. 2, såfremt 

vederlaget havde været udbytte af aktier i det overdragede selskab umiddelbart 

inden overdragelsen. Endvidere gælder det ikke ved overdragelse af aktier til et 

erhvervende selskab m.v., der inden overdragelsen ikke var koncernforbundet 

med det overdragende selskab, men som alene som følge af fælles 

bestemmende indflydelse efter stk. 2, 2. pkt., bliver koncernforbundet med dette 

selskab efter overdragelsen, såfremt det erhvervende selskab ikke af det 

overdragende selskab eller et med dette koncernforbundet selskab m.v. har fået 

midler stillet til rådighed. 1. pkt. finder ikke anvendelse, selv om vederlaget helt 

eller delvis består af andet end aktier i det erhvervende selskab eller hermed 

koncernforbundne selskaber, i det omfang de erhvervede værdipapirer svarer til 

de afståede værdipapirer. 

Stk.2. Hvis en juridisk person overdrager aktier, andelsbeviser og lignende 

værdipapirer, herunder konvertible obligationer, samt tegningsrettigheder til 

sådanne værdipapirer til selskaber, der på overdragelsestidspunktet i det 

væsentlige er uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet, jf. § 33 A, 

stk. 3, og vederlaget delvis består af andet end aktier i det erhvervende selskab 

eller hermed koncernforbundne selskaber, anses denne del af vederlaget som 

udbytte. Det samme gælder, hvis overdrageren udelukkende modtager vederlag 

i andet end aktier i det erhvervende selskab eller hermed koncernforbundne 

selskaber og overdrageren efter overdragelsen ejer sådanne værdipapirer i et 

eller flere af disse selskaber bortset fra det selskab, hvori der overdrages aktier 

m.v. Stk. 1, 2. og 4. pkt., finder tilsvarende anvendelse. 

Stk.3. Erhvervsmæssig aktivitet, der inden for de seneste 3 år forud for 

overdragelsen af aktier m.v. er erhvervet fra en person eller et selskab m.v., der 

har den i ligningslovens § 2 anførte forbindelse med det erhvervende selskab, 

indgår ikke i vurderingen efter stk. 2, jf. § 33 A, stk. 3. Hvis et datterselskab er 



erhvervet fra et koncernforbundet selskab inden for de seneste 3 år forud for 

overdragelsen af aktier m.v., indgår erhvervsmæssig aktivitet i datterselskabet 

ikke i vurderingen af moderselskabet efter § 33 A, stk. 3. 

Stk.4. Vederlag i andet end aktier i det modtagende selskab eller hermed 

koncernforbundne selskaber i forbindelse med fusion eller spaltning, der ikke er 

omfattet af fusionsskatteloven, anses som udbytte, såfremt aktionæren efter 

omstruktureringen ejer aktier i et af de indskydende eller modtagende selskaber 

eller hermed koncernforbundne selskaber. Stk. 1, 4. pkt., finder tilsvarende 

anvendelse.  

Stk.5. Ved fastsættelse af, hvornår der er tale om koncernforbundne selskaber, 

finder ligningslovens § 2 anvendelse. Med en juridisk person sidestilles et 

selskab og en forening m.v., der efter danske skatteregler ikke udgør et 

selvstændigt skattesubjekt, men hvis forhold er reguleret af selskabsretlige 

regler, en selskabsaftale eller en foreningsvedtægt.1 

 

                                                        
1
 Egen kursivering 
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Inward and outward foreign direct investment stock, annual, 1990-2012

UNCTAD, UNCTADstat

DIRECTION

YEAR 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Denmark Inward 7% 11% 10% 10% 12% 13% 12%

Outward 5% 11% 11% 11% 13% 14% 15%

Norge Inward 11% 13% 11% 12% 13% 13% 13%

Outward 9% 10% 9% 11% 14% 15% 16%

Sweden Inward 5% 7% 5% 6% 10% 12% 13%

Outward 21% 21% 18% 23% 28% 29% 26%

YEAR 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Denmark Inward 13% 21% 27% 46% 47% 48% 47%

Outward 17% 22% 30% 46% 49% 50% 48%

Norge Inward 14% 17% 19% 18% 19% 22% 22%

Outward 18% 16% 19% 20% 22% 25% 25%

Sweden Inward 16% 20% 28% 38% 40% 47% 51%

Outward 31% 37% 41% 50% 54% 59% 59%

YEAR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Denmark Inward 48% 45% 49% 52% 45% 50% 46%

Outward 52% 50% 54% 59% 56% 67% 68%

Norge Inward 31% 25% 28% 32% 25% 40% 41%

Outward 31% 31% 35% 37% 30% 45% 44%

Sweden Inward 55% 46% 57% 64% 57% 82% 75%

Outward 59% 56% 66% 72% 66% 87% 81%

YEAR 2011 2012

Denmark Inward 44% 47%

Outward 67% 74%

Norge Inward 37% 38%

Outward 40% 43%

Sweden Inward 64% 72%

Outward 70% 78%
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