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Executive summary 

In this thesis, we wanted to examine why investors in Danish private equity funds are not liable 

to pay tax on their share profit as well as examine how this tax-related circumstance can be al-

tered. 

 

In response to our problem statement, we have examined current Danish legislation regarding 

capital gains tax for persons and companies with residence in either Denmark or abroad. In addi-

tion, we have examined provisions regarding persons and companies with full and limited taxa-

tion liability including provisions regarding the fact that practicing business must occur from a 

permanent establishment for persons and companies that have limited tax liability. As basis for 

this examination, we have used both Danish legislation and the OECD’s model agreement. 

 

From the above-mentioned analysis, we discovered that in Denmark, we distinguish between eq-

uity investments and tradable investments. Based on Danish legislation and the model agreement 

of the OECD, we found that persons or companies have limited tax liability to Denmark on their 

share profit if the investment in shares can be considered as practicing business, as well as if the 

shares are attributable to a permanent establishment in this country. Pursuant to Danish legisla-

tion, investments in tradable investments alone may be considered practicing business, and only 

these investments are attributable to a permanent establishment. This distinction between equity 

investment and tradable investments is however not in accordance with the OECD’s model 

agreement. 

 

Based on a number of adjudications, we have determined that the shares of Danish private equity 

funds are considered equity investments, meaning that Danish investors are not taxed on share 

profit if they have owned the shares for more than three years. Foreign investors are not taxed 

either as their shares are not attributable to a permanent establishment in Denmark. 

 

On the basis of the Danish distinction between equity investments and tradable investments, we 

have examined the reason why the shares of Danish private equity funds are not considered trad-

able investments. Based on case law, we found that private equity funds specifically do not meet 

the conditions stating that the investment strategy must be short-term, that share trading must 

have a high turnover rate and that the share trading must have a certain system and regularity. 
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Furthermore, we found that the actual purpose of the investments was not of vital significance for 

the trade assessment. 

 

In the final part of the thesis, we have examined what significance an expansion of either the 

trade concept or the permanent establishment concept would have in regards to the taxation of 

Danish and foreign investors. We concluded that an expansion of either concept will lead to the 

taxation of foreign investors, as the condition regarding the practice of business as well as the 

condition regarding permanent establishment in Denmark have both been met. However, it 

should be pointed out that an expansion of the concept of permanent establishment most likely 

will lead to the investors hanging on to the shares for at least three years thereby avoiding Danish 

taxation. If the goal is to make investors liable for tax, an expansion of the trade concept is there-

fore the most appropriate. 

 

It is imaginable that an expansion of the trade concept will results in the investors no longer hav-

ing incentive to invest in Danish private equity funds. Therefore, it was relevant to find out 

whether foreign investors in particular are able to avoid Danish taxation by investing in a foreign 

private equity fund with Danish portfolio enterprises and a Danish management company. We 

concluded that a foreign private equity fund’s Danish management company according to set 

conditions is included in the so-called agent rule, governed by article 5 of the OECD’s model 

agreement. Therefore, the Danish management company implies permanent establishment under 

the agent rule for the foreign investors, resulting in the investors having limited tax liability to 

Denmark. 

 

A possible expansion of the trade concept would compel foreign investors to invest in Denmark 

through a foreign private equity fund with a foreign management company in order to avoid Da-

nish taxation. 
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DEL 1 – INDLEDENDE DEL 

Kapitel 1. Metode 

1.1 Indledning 

Kapitalfonde har især på det seneste været meget i søgelyset hos medierne. Dette kan blandt an-

det forklares ved de mange virksomhedsopkøb, der er sket i Europa inden for de seneste år. 

Holdningen til kapitalfonde har som oftest været et klart for eller et klart i mod – sjældent den 

bløde mellemvare. Tilhængerne ser dem som et tiltrængt frisk pust i erhvervslivet og fremhæver 

eksempelvis, at kapitalfonde udøver aktivt ejerskab, hvorved porteføljevirksomhederne udvikles 

samt skaber arbejdspladser. Kritikere har fremhævet, at kapitalfonde og personerne bag kun er 

ude på at skrabe store summer sammen til sig selv på samfundets bekostning. Kapitalfondene er 

især kritiseret for at gældsætte porteføljevirksomhederne i en sådan grad, at kapitalfondenes por-

teføljevirksomhed kan fratrække større renter og derved betale mindre i skat. Derudover er kapi-

talfonde blevet kritiseret for, at deres aktieavancer ved salg af porteføljevirksomhederne er skat-

tefrie for deres investorer.  

 

Investorerne i danske kapitalfonde beskattes ikke af deres aktieavancer. Dette kan umiddelbart 

virke forkert, men er ikke desto mindre en realitet, som følge af landsrettens kendelse, TfS 2002, 

605 LSR, offentliggjort den 29. maj 2002. I denne kendelse blev spørgsmålet om et selskabs 

skattepligt af aktieavancer behandlet, hvilket resulterede i, at selskabet opnåede skattefrihed, som 

følge af at selskabet ikke handlede med næringsaktier. Forskellige skatteeksperter har siden stillet 

spørgsmålstegn ved, hvorfor investorerne i kapitalfonde ikke næringsbeskattes. Eksempelvis me-

ner Christen Amby, at "kapitalfondene bør næringsbeskattes, fordi deres næring er at handle 

med virksomheder. [...] I dag kan kapitalfondene trække deres gevinst ved et virksomhedssalg 

ubeskattet ud, fordi aktieavancer er skattefrie efter mere end tre år."
1
  

 

Skatteeksperter, som eksempelvis Tommy V. Christiansen, har foreslået at udvide næringsbegre-

bet inden for aktieavancebeskatning, for derved at lade investorerne i kapitalfondene blive skat-

tepligtige af deres aktieavancer: "Skatteministeren kan med et enkelt lovindgreb og et pennestrøg 

udvide det såkaldte næringsbegreb. Det vil sige, at virksomheder, der lever af at handle med ak-

tier, også beskattes af gevinsten. Heriblandt kapitalfondene, som efter min bedste overbevisning 

                                                      
1
 Børsen: "SF: Kapitalfonde skal betale mere i skat", 11. marts 2008 
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burde være skattepligtige, fordi de jo også lever af at købe aktier og sælge dem videre. [...]Den 

omstændighed, at man har ladet kapitalfonde slippe for næringsbeskatning, ligger lige på kan-

ten. Det kan godt være, det er på den rigtige side af kanten, men det nemmeste vil da være at flyt-

te den grænse og lade kapitalfonde blive omfattet."
2
  

 

Ovenstående problemstilling har inspireret os til at undersøge, hvorfor investering via kapital-

fonde ikke er underlagt næringsbeskatning. Derudover har vi anvendt vores resultater til at bely-

se, hvorledes kapitalfonde kan underlægges beskatning af deres aktieavancer. 

 

1.2 Problemformulering 

Som det fremgår af indledningen, er vores inspiration til afhandlingen udsprunget af udtalelserne 

fra Tommy V. Christiansen og Christen Amby, der begge stiller sig kritiske overfor kapitalfon-

denes fritagelse for aktieavancebeskatning.  

 

Ud fra dette kommer vores hovedproblemstilling til at lyde som følgende: 

 

Hvorfor er nogle af investorerne bag danske kapitalfonde ikke skattepligtige af deres ak-

tieavancer, og hvordan kan disse gøres skattepligtige? Har investorerne mulighed for at 

undgå en eventuel udvidet beskatning af aktieavancerne? 

 

Som det fremgår af hovedproblemformuleringen indeholder denne tre spørgsmål. Disse besvares 

gennem vores seks underspørgsmål. Underspørgsmålene skal samtidig virke strukturerende for 

afhandlingen og være vores støttepunkter gennem afhandlingen, således at vi sikrer besvarelsen 

af vores hovedproblemstilling og sikrer den røde tråd gennem afhandlingen. 

 

De seks underspørgsmål er følgende: 

 Hvilken betydning har aktieavancebeskatningsloven samt OECD's modeloverenskomst for 

beskatning af investorernes danske aktieavancer? 

 Hvilken betydning har næringsbegrebet for beskatningen af aktieavancer, og er investorer-

ne i kapitalfonden omfattet af næringsbegrebet? 

                                                      
2
 Berlingske Tidende: "Retsafgørelse gav grønt lys for kapitalfondene", 23. marts 2007 
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 Hvilken betydning har begrebet fast driftssted for beskatning af danske aktieavancer hos 

udenlandske investorer, og har disse fast driftssted i Danmark? 

 Hvordan kan næringsbegrebet og fast driftsstedsbegrebet udvides til også at omfatte inve-

storerne bag danske kapitalfonde? 

  Hvilken betydning vil en udvidelse af næringsbegrebet og fast driftsstedsbegrebet få for 

kapitalfonden, herunder dennes investorer? 

 Har agentreglen, jævnfør OECD's modeloverenskomst, betydning for, om de udenlandske 

investorer kan undgå begrænset skattepligt til Danmark, hvis næringsbegrebet eller fast 

driftsstedsbegrebet udvides? 

 

1.2.1 Afgrænsning 

Kapitalfonde hører ind under betegnelsen investeringsselskaber og minder især om såkaldte ven-

tureselskaber. Som følge heraf og på grund af manglende retspraksis inden for kapitalfonde, har 

vi i vores analyse valgt at benytte os af afgørelser, hvori især ventureselskaber og andre investe-

ringsselskaber indgår. På grund af ventureselskaber og kapitalfondes beslægtede investeringspro-

fil, mener vi at kunne argumentere for at drage paralleller fra disse afgørelser til kapitalfonde. Vi 

har dog valgt alene at fokusere på kapitalfonde i denne afhandling, hvorfor ventureselskaber og 

andre investeringsselskaber ikke vil blive behandlet yderligere i denne afhandling. 

 

I kapitel 6 behandles fysiske og juridiske personers begrænsede skattepligtige indtægter, når dis-

se fysiske personer og selskaber ikke er fuldt skattepligtige til Danmark. Grundet afhandlingens 

problemstilling har vi valgt udelukkende at behandle fysiske og juridiske personers begrænsede 

skattepligt af indkomst fra erhvervsvirksomhed med fast driftssted her i landet, da det er denne 

form for indkomst, der er relevant i forhold til vores problemstilling. 

 

I afhandlingen har vi valgt at undersøge betydningen af en udvidelse af næringsbegrebet for både 

begrænset og fuldt skattepligtige fysiske og juridiske investorer – det vil sige både danske og 

udenlandske investorer, som både kan være fysiske personer og selskaber. Vi har i vores pro-

blemformulering dog indlagt den forudsætning, at både de danske og udenlandske investorer ale-

ne investerer i danske kapitalfonde, som investerer i danske porteføljevirksomheder. Vi har såle-

des valgt at afgrænse os fra at undersøge, hvorledes investorer bag en udenlandsk kapitalfond 

med investeringer i udenlandske porteføljevirksomheder bliver beskattet. 
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Selvom vi undersøger både danske og udenlandske kapitalfonde, belyser vi kun beskatning af 

kapitalfondens investorer ud fra en dansk kapitalfond. Det vil sige, at vi har fravalgt at undersøge 

de udenlandske kapitalfondes lovgivning. 

 

I vores afhandling har vi valgt at sammenholde dansk lovgivnings beskatning af begrænset og 

fuldt skattepligtige fysiske og juridiske personer med international lovgivning. Danmark har ind-

gået dobbeltbeskatningsaftaler med adskillige lande, hvoraf aftalerne kan adskille sig fra hinan-

den. Vi mener derfor ikke, at det i denne afhandling er hensigtsmæssigt at sammenholde dansk 

lovgivning med en eller flere konkrete dobbeltbeskatningsaftaler, og vi har derfor valgt at benytte 

os af den senest reviderede version af OECD's modeloverenskomst fra 2005. 

 

Vores afhandling har alene til formål at belyse, hvilke skatteretlige konsekvenser en eventuel ud-

videlse af næringsbegrebet eller fast driftsstedsbegrebet vil få for investorerne, samt hvad det 

skattemæssigt vil betyde for investorerne, såfremt investeringerne flyttes til en udenlandsk kapi-

talfond med porteføljevirksomheder i Danmark. Vi afgrænser os derfor fra at undersøge, hvilke 

samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser en sådan udvidelse vil skabe. 

 

Vi afgrænser os fra at se på andre typer af kapitalfonde, end de der er strukturerede som person-

selskaber og herved er skattemæssigt transparente. Som det vil fremgå af den beskrivende del, er 

de fleste kapitalfonde strukturerede som et kommanditselskab, hvorfor det er dette, vi har taget 

udgangspunkt i i vores afhandling. Vi afgrænser os ydermere fra at fokusere på pensionskasser 

og livsforsikringsselskaber, der er en del af kapitalfondens investeringskreds. Dette gør vi, da 

disse ikke alene er omfattet af aktieavancebeskatningsloven, men da de også er reguleret efter 

særskilt lovgivning. Det betyder, at disse beskattes af deres aktieavancer og herved ikke har 

samme problematik, som investorerne bag kapitalfondene, der fritages for beskatning. 

 

Porteføljevirksomhederne kan udlodde udbytter til selskabsdeltagerne, der her vil være investo-

rerne i kapitalfonden. Udbytter, der forekommer som løbende udbetalinger hen over investe-

ringsperioden, beskattes ikke på samme måde som aktieavancerne, der først opstår ved realisati-

on af aktierne. Vi afgrænser os derfra fra at beskæftige os med beskatning af udbytter. 
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Som det vil fremgå ved læsningen af vores afhandling er denne af teoretisk karakter, idet afhand-

lingen kun tager udgangspunkt i lovgivning og materiale herom. Vi afgrænser os herved fra en 

empirisk undersøgelse af vores problemstilling. 
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1.3 Struktur 

1.3.1 Opbygning af afhandlingen 

Nedenfor ses afhandlingens struktur illustreret: 

 

Underspørgsmål 6 

 

Underspørgsmål 4 

 

Underspørgsmål 3 

 

Underspørgsmål 2 

 

Underspørgsmål 1 

 

DEL 1 - Indledende del 

 

DEL 2 - Beskrivende del 

 

DEL 3 - Analyserende del 

DEL 4 - Vurderende del 

 

Del 5 - Afsluttende del 

 

Metode 

Kapitalfondes kendetegn og investeringsstrategi 

Kapitalfondes juridiske og skatteretlige karakteristika 
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Som det tydeligt fremgår af ovenstående illustrering af vores struktur, har vi opdelt afhandlingen 

i fem dele; den indledende del, den beskrivende del, den analyserende del, den vurderende del og 

den afsluttende del. Dette er gjort for at samle de sammenhørende kapitler, hvilket bør virke me-

re tilgængeligt for læseren. Da vi mener, at kapitlernes titler taler for sig selv, vil vi ikke gen-

nemgå kapitlernes indhold nedenfor, men blot skitsere indholdet af de fem dele. Herunder skal 

det pointeres, at indholdsfortegnelsen medtager alle kapitlernes underafsnit, som vil fremhæve 

kapitlernes indhold. Del 2, 3 og 4 indledes endvidere med en introduktion til kapitlerne. 

 

Den indledende del 1 indeholder vores metodedel omfattende problemformulering, afgrænsning 

og metodiske overvejelser. 

 

Del 2 er den beskrivende del og består af fire kapitler. De tre første kapitler, kapitel 2 til 4, be-

skriver henholdsvis den valgte kapitalfonds juridiske og skatteretlige karakteristika, en kapital-

fonds struktur samt en kapitalfonds kendetegn og investeringsstrategi. Disse grundlæggende fak-

ta er vigtige at få på plads fra begyndelsen, da det er afgørende for den videre analyse. Kapitel 5 

giver et historisk overblik over, hvordan begreberne ”anlægsaktier” og ”fast driftssted” har ud-

viklet sig gennem tiden. 

 

Del 3 og 4 er struktureret ud fra vores seks underspørgsmål, der er en operationalisering af ho-

vedproblemformuleringen. Underspørgsmålene er strukturerende for afhandlingens kapitler, 

hvorfor der er otte hertil hørende kapitler. I vores illustration af afhandlingen på forrige side 

fremgår det tydeligt, hvilke underspørgsmål, der besvares i hvilke kapitler. Alle otte kapitler ind-

ledes med en beskrivelse af, hvad kapitlet vil omhandle og afsluttes med en delkonklusion. Dette 

gøres, da kapitlerne kan være lange, og det derfor er vigtigt at sikre sig, at alle hovedpointerne 

samt konklusionerne fremgår klart. 

 

Del 3, der er den analyserende del, omfatter; kapital 6, der analyserer aktieavancebeskatningsbe-

greberne og besvarer underspørgsmål 1; kapitel 7, hvor det undersøges om en kapitalfond er om-

fattet af næringsbegrebet og besvarer underspørgsmål 2; samt kapitel 8, hvori begrebet fast 

driftssted analyseres, hvilket besvarer underspørgsmål 3. I kapital 9, har vi valgt at sammenfatte 

vores viden om aktieavancebeskatning og fast driftssted for derigennem at belyse, hvordan kapi-

talfondens investorer beskattes af deres danske aktieavancer. Dette gør vi ud fra de konklusioner, 

som vi hidtil er kommet frem til. Herved besvares første del af vores hovedproblemformulering. 
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Den vurderende del, del 4, omfatter kapitel 10, der sætter spørgsmålstegn ved, hvordan en kapi-

talfonds investorer kan underlægges beskatning og besvarer underspørgsmål 4. Kapitlerne 11 og 

12 om konsekvenserne af en udvidelse af henholdsvis næringsbegrebet og fast driftsstedsbegre-

bet besvarer underspørgsmål 5. Kapitlerne 10, 11 og 12 besvarer herved anden del af hovedpro-

blemformuleringen. Kapitel 13 besvarer underspørgsmål 6 samt tredje og sidste del af vores ho-

vedproblemformulering. 

 

Herved har vi nu besvaret alle underspørgsmålene til vores hovedproblemstilling, som nu kan 

besvares i den afsluttende del, del 5. Kapitel 14 er konklusion på afhandlingen og besvarer vores 

hovedproblemstilling. Herefter har vi i kapitel 15 valgt at medtage en perspektivering, hvor vi ser 

på Regeringens nyeste tiltag indenfor beskatning af kapitalfonde. 

 

1.3.2 Læsevenlighed 

Strukturen er søgt udarbejdet så logisk og stringent som muligt, så læseren hurtigt kan danne sig 

et overblik over afhandlingens indhold. 

 

Delene og kapitlerne i afhandlingen kan læses hver for sig, da vi refererer til de andre kapitler 

eller afsnit løbende, hvis læseren har brug for, at få gentaget eller uddybet de emner vi omtaler. 

Dog vil vi anbefale, at hele afhandlingen læses fortløbende grundet strukturen, hvor vi langsomt 

bygger afhandlingen op til at svare på vores hovedproblemstilling. Alle kapitlerne i de respektive 

dele indledes med en kort beskrivelse af kapitlets indhold. 

 

Ved brug af afgørelser har vi valgt at skrive korte resuméer af afgørelserne. Dette er gjort meget 

bevidst ud fra den tanke, at læseren ellers ingen forudsætninger vil have for at kunne drage sam-

me nytte af vores afhandling. På samme måde vil læseren selv kunne læse, hvilke forudsætninger 

der er lagt til grund for vores konklusioner. Vi har for læsevenlighedens skyld valgt at bruge en 

mindre skriftstørrelse end den normale tekst samt indrykket teksten for at gøre det tydeligt for 

læseren, hvornår der er tale om et resumé af en afgørelse. 

 

Når vi anvender citater og uddrag fra lovgivningen, vil disse være fremhævet med kursivering. 

Citater vil blot indgå kursiveret som en del af vores brødtekst. Uddrag fra lovgivningen vil dog 

yderligere fremstå særskilt for at udskille disse fra afhandlingens tekst. 
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Når vi i afhandlingen bruger betegnelsen kapitalfonde, menes der private equity. Når vi skal om-

tale andre former for kapitalfonde, herunder venture selskaber, vil vi bruge de respektive beteg-

nelser, så der ikke efterlades nogen tvivl. 

 

1.4 Målgruppe 

Denne afhandling henvender sig primært til medstuderende på cand.merc.aud. studiet, andre lig-

nende uddannelser, revisorer og andre med interesse og kendskab til faget skatteret. 

 

Andre interesserede vil også kunne læse afhandlingen, men en vis kendskab til dansk og interna-

tional skatteret vil være en fordel. Afhandlingen er dog søgt skrevet med en sådan detaljerings-

grad samt læsevenlighed og logisk struktur, at den gøres tilgængelig for andre, der har lyst til at 

tilegne sig viden om aktieavancebeskatning af kapitalfondes aktieavancer eller mangel heraf. 

 

1.5 Juridisk metode 

Vores analyse er udarbejdet ud fra den juridiske metode, hvis formål er at udlede gældende ret 

ved at anvende eksisterende retskilder. Vi har derved en retsdogmatisk tilgang til vores analyse, 

og det er derfor vigtigt, at den juridiske metode følges. Denne metode betyder, at der er en særlig 

måde at anvende retskilderne på, hvilket betyder, at alle når frem til sit resultat på grund af den 

samme forståelse og fortolkningsstil. Denne rækkefølge, som altid skal følges er: regulering, 

retspraksis, retssædvaner og forholdets natur.
3
                                                                                                                                                                    

 

Jævnfør vores hovedproblemformulering sætter vi spørgsmålstegn ved berettigelsen af investo-

rerne bag kapitalfondenes fritagelse for beskatning af deres gevinster ved aktiehandler ud fra den 

nugældende lovgivning. Det er derfor den danske lovgivning samt OECD's modeloverenskomst, 

der skal analyseres for at besvare dette. 

 

Regulering følger lex superior princippet, hvilket betyder, at grundloven har forrang for alminde-

lige love, og almindelige love har forrang for bekendtgørelser, anordninger og cirkulærer.
 4

 Rets-

praksis dækker over afgørelser fra domstole og administrative afgørelser. Det er oftest kun afgø-

relserne fra de øverste domstole, der tillægges præjudikatværdi.
5
 Retssædvaner omfatter begrebet 

                                                      
3
 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D.: "Retskilder & Retsteorier", side 27 

4
 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D.: "Retskilder & Retsteorier", side 28 

5
 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D.: "Retskilder & Retsteorier", side 147 
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retsskabelse gennem de retsundergivnes adfærd, hvor handlemåden er fulgt gennem længere tid 

og stadig følges.
6
 Forholdets natur er en betegnelse, der samler forskellige hensyn og principper 

af ret ubestemt karakter, hvor reale hensyn og almindelige retsgrundsætninger inddrages i vurde-

ringen af gældende ret.
7
 

 

Vi har i afhandlingen primært anvendt regulering og retspraksis, da vi i vores analyse anvender 

danske love, OECD's modeloverenskomst, afgørelser samt cirkulærer til at drage konklusioner.  

  

1.6 Metodologi og dataindsamling 

Som det fremgår af vores litteraturliste, har vi brugt flere forskellige typer kilder. Vi har anvendt 

de nyeste lovsamlinger, samt anvendt både CBS' bibliotek og offentlige biblioteker, hvor vi har 

indhentet de fleste af vores faglitterære bøger. Derudover har vi kunnet anvende en del af vores 

bøger fra pensum i faget skatteret på cand.merc.aud. Vi har hertil suppleret med relevante rappor-

ter fundet på internettet samt avisartikler primært fra Børsen og Berlingske Tidende, jævnfør vores 

litteraturliste. 

 

Vi har udover ovenstående haft et møde med skatteekspert og underviser på CBS, Christen Am-

by. Vi har ikke kunnet anvende mødet som interview i vores afhandling, men vi har i stedet kun-

net bruge mødet som inspiration til forskellige tilgange og nuancer i vores afhandling. 

 

Hovedproblemformuleringen har været under en lang, iterativ proces og er først endeligt faldet 

på plads i den afsluttende proces af afhandlingen. Dette skyldes primært, at vi løbende har tileg-

net os viden, og vi herved har kunnet præcisere vores problemstilling bedre. På samme måde har 

hele afhandlingen været under løbende udvikling, hvilket vi mener har bidraget til at tydeliggøre 

den røde tråd.  

 

1.6.1 Kildekritik 

De primære kilder i denne afhandling er aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, sel-

skabsskatteloven samt OECD’s modeloverenskomst. Vi har løbende igennem hele afhandlingen 

anvendt afgørelser til at underbygge vores analyser af disse retskilders betydning for investorerne 

i kapitalfonde. På grund af manglende retspraksis inden for kapitalfonde har vi valgt at benytte 

                                                      
6
 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D.: "Retskilder & Retsteorier", side 166 
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især afgørelser, hvori ventureselskaber og andre investeringsselskaber indgår. Dette har vi gjort, 

da især ventureselskaber har en investeringsprofil, som minder om kapitalfondes investeringspro-

fil. Vi har udvalgt afgørelserne med omhu, således at disse er forholdsvis repræsentative. 

 

I afhandlingen er der endvidere anvendt andre kilder i form af lærebøger, rapporter, afgørelser, 

artikler mv. Vi har forholdt os kritisk til hver af disse kilder og har især været opmærksomme på, 

ikke at tage subjektive holdninger til os. Vi mener, at de udvalgte kilder er anvendelige samt ret-

visende til brug i afhandlingen. 

 

Til de anvendte afgørelser ligger naturligvis konkrete forhold og præmisser til grund. Dette har vi 

taget højde for ved at give et resumé af de afgørelser, vi henviser til i afhandlingen. Vi mener, at 

vores udvalg af afgørelser er repræsentativt til vores analysebrug samt til at drage konklusioner. 

 

I afhandlingen er ligeledes anvendt ældre litteratur, herunder artikler, lærebøger og afgørelser, 

hvilket skyldes begrænset materiale inden for området. Vi har ved brugen af dette materiale væ-

ret opmærksomme på, om eventuel ny lovgivning eller retspraksis har haft betydning for vores 

brug af materialet. 

 

Dataindsamlingen er stoppet den 1. oktober 2008, hvorfor eventuelle artikler, afgørelser efter 

denne dato mv. omhandlende vores problemstilling, ikke er inddraget i afhandlingens analyser. 

                                                                                                                                                                           
7
 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D.: "Retskilder & Retsteorier", side 171 
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DEL 2 – BESKRIVENDE DEL 

Den beskrivende del indeholder fire kapitler, hvoraf de tre første kapitler vedrører kapitalfondes 

grundlæggende karakteristika. Kapitalfondes juridiske og skatteretlige karakteristika beskrives i 

kapitel 2, kapitalfondes struktur beskrives i kapitel 3, og i kapitel 4 beskrives kapitalfondes ken-

detegn og investeringsstrategi. Beskrivelsen af kapitalfondes grundlæggende karakteristika er 

ikke udtømmende, da vi kun har medtaget områder med relevans for vores analyse af vores pro-

blemstillinger længere fremme i afhandlingen. 

 

Efter vi har gennemgået det grundlæggende omkring en kapitalfond, har vi i kapitel 5 gennemgå-

et, hvordan begreberne fast driftssted og næringsaktier har udviklet sig gennem tiden, og hvordan 

begreberne tolkes i dag ud fra den nugældende lovgivning. Dette er relevant, da hele vores analy-

se bygger på disse to begreber. 

 

Kapitel 2. Kapitalfondes juridiske og skatteretlige karakteristika 

På trods af ordlyden er en kapitalfond ikke en fond i ordets forstand. I Danmark benyttes typisk 

et kommanditselskab som juridisk enhed, når en kapitalfond oprettes.
8
 Kommanditselskabet hø-

rer under betegnelsen personselskaber. På grund af personselskabers særlige karakteristika finder 

vi det relevant at belyse de juridiske samt skatteretlige karakteristika. Særligt den skatteretlige 

karakteristika har relevans for vores videre arbejde med at besvare vores problemformulering. 

 

2.1 Personselskaber og beskatning af selskabsdeltagerne 

Et kapitalselskab er kendetegnet ved, at deltagerne ikke hæfter personligt for virksomhedens 

gæld, mens mindst én deltager i et personselskab vil hæfte personligt for virksomhedens gæld.
9
 

 

De typiske eksempler på personselskaber er interessentskaber og kommanditselskaber. Derud-

over findes der to andre mindre kendte personselskabersformer; partnerselskab og partrederi. 

 

Ved personselskaber gælder en betydelig aftalefrihed i forhold til kapitalselskaber, idet person-

selskaberne praksis taget ikke er lovreguleret. Som følge heraf får den mellem selskabsdeltagerne 

indgåede selskabsaftale en central betydning, idet denne dels er grundlaget for den løbende regu-

                                                      
8
 Danish Venture Capital and Private Equity Association: "Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde", side 14 
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lering af selskabsdeltagernes forhold og dels skal fungere som instrument for løsning af opståede 

konflikter. På trods af at personselskaber stort set ikke er lovreguleret, er personselskaberne na-

turligvis underlagt almindeligt gældende skatte- og momslove, bogføringslove mv. Derudover er 

personselskaberne omfattet af den selskabsretlige regulering i lov om visse erhvervsdrivende 

virksomheder.
10

  

 

Deltagerne i et personselskab kan være fysiske personer såvel som selskaber, hvilket får den kon-

sekvens, at den personlige hæftelse, som kendetegner personselskaber, kan blive indskrænket til 

kapitalen i et deltagende kapitalselskab. Dette vil være tilfældet, hvis deltagerne i et personsel-

skab fortrinsvis består af anparts- eller aktieselskaber. Derved kan personselskabet komme til at 

minde om kapitalselskaber, hvor ansvaret netop er begrænset til kapitalindskuddet.
11

 I personsel-

skaber findes der derudover intet kapitalkrav som i kapitalselskaber, hvilket skyldes deltagernes 

personlige hæftelse. Dog er det en betingelse for et personselskab, at mindst en af deltagerne 

hæfter personligt. 

 

Idet kapitalfonde typisk organiseres som kommanditselskaber, vil vi i det følgende gennemgå 

kommanditselskabernes selskabsretlige karakteristika. 

 

2.1.1 Kommanditselskaber 

Kommanditselskaber er i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder § 2, stk. 2 defineret som 

følger: 

 

"Ved et kommanditselskab forstås i denne lov en virksomhed, hvor en eller flere deltagere, kom-

plementarerne, hæfter personligt, uden begrænsning og solidarisk for virksomhedens forpligtel-

ser, mens en eller flere deltagere, kommanditisterne, hæfter begrænset for virksomhedens for-

pligtelser." 

 

Et kommanditselskab er således kendetegnet ved, at der i selskabet mindst er to deltagere; kom-

plementaren og kommanditisten, som begge kan være fysiske personer eller selskaber, samt at én 

af deltagerne hæfter personligt. 

                                                                                                                                                                           
9
 Hedetoft Madsen, Liselotte: "Beskatning ved deltagelse i personselskaber", side 16 

10
 Munck, Noe og Hedegaard Kristensen, Lars: "Selskabsformerne – lærebog i selskabsret", side 23 

11
 Hedetoft Madsen, Liselotte: "Beskatning ved deltagelse i personselskaber", side 18 
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Kommanditselskabet anvendes primært, hvor en eller flere deltagere (komplementarerne) skal 

deltage aktivt i virksomhedens drift og ledelse, mens en eller flere andre deltagere (kommanditi-

sterne) fortrinsvis skal tilføre kapital til kommanditselskabet og medvirke til at styrke kreditvær-

digheden.
12

 I en kapitalfond vil investorerne være kommanditisterne, mens komplementaren i 

kapitalfonden oftest vil være et managementselskab. Managementselskabet er ofte organiseret 

som et kapitalselskab, hvorved hæftelsen begrænses. Der findes intet skatteretligt eller selskabs-

retligt krav om, at komplementaren skal indskyde kapital i kommanditselskabet. Vi vil i det efter-

følgende kapitel uddybe begreberne investorer samt managementselskab uddybende. 

 

Som det ses af definitionen hæfter kommanditisterne begrænset for virksomhedens forpligtelser, 

hvorved kommanditselskabet på dette punkt minder om kapitalselskaber. I kommanditselskaber 

er der intet krav om, at de aftalte indskud skal indbetales til kommanditselskabet inden komman-

ditselskabet påbegynder sin virksomhed. Indskuddet kan således bestå i blot en fordring mod 

kommanditisten.
13

 Så snart den enkelte kommanditist har indbetalt hele sit indskud, hæfter 

kommanditisten ikke for yderligere. Såfremt en kommanditist derimod ikke har indbetalt sit ind-

skud eller kun en del heraf, vil kommanditselskabets kreditorer ikke være i stand til at kræve be-

taling hos den enkelte kommanditist, idet alene kommanditselskabet er i stand til kræve det reste-

rende beløb betalt.
14

 

 

2.2 Skattemæssig transparens 

Personselskaber adskiller sig fra kapitalselskaber ved ikke at være selvstændige skattesubjekter. 

At personselskaber ikke er selvstændige skattesubjekter skyldes, at personselskaber ikke er om-

fattet af bestemmelsen om skattepligtige selskaber, jævnfør selskabsskatteloven § 1, stk. 1. Når 

personselskaber ikke kan kvalificeres som selvstændige skattesubjekter, betragtes de som skat-

temæssigt transparente. Dette skyldes, at indtægter og udgifter passerer gennem personselskabet 

og videre op til deltagerne. Det vil med andre ord sige, at den skattemæssige transparens er et 

udtryk for, at selskabsdeltagerne beskattes af deres forholdsmæssige andel af personselskabets 

skattepligtige indkomst. Da en kapitalfond typisk er organiseret i et kommanditselskab, er kapi-

talfondens investorer således skattepligtige af indkomsten. Det betyder, at beskatningen af ek-

sempelvis aktieavancerne afhænger af, hvordan investorerne skal beskattes. 
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 Munck, Noe og Hedegaard Kristensen, Lars: "Selskabsformerne – lærebog i selskabsret", side 125 
13

 Hedetoft Madsen, Liselotte: "Beskatning ved deltagelse i personselskaber", side 30 
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Kapitel 3. Strukturen bag kapitalfonde 

Der findes flere typer kapitalfonde, hvoraf private equity og ventureselskaber er de mest kendte. 

Ventureselskaber er kendetegnet ved, at de investerer i nystartede virksomheder og sælger, når 

virksomhederne er ved at modnes.
15

 Private equity opkøber allerede modnede virksomheder med 

en stærk markedsposition med store indtjeningspotentialer og værdier, hvor private equity ser 

store muligheder for værdiskabelse gennem blandt andet omstruktureringer gennem deres aktive 

ejerskab. Private equity, som vi vil fokusere på, betyder direkte oversat "privat ejerskab". Det vil 

forenklet sige, at et flertal af investorer indskyder kapital i en private equity og herved opnår ejer-

skab over de investeringer, private equity foretager. Vi vil i det følgende anvende betegnelsen 

kapitalfond om private equity, som omtalt i afgrænsningen. 

 

Kapitalfonden anvendes om en investeringsform, som karakteriseres ved, at et investeringssel-

skab (selve kapitalfonden) med kapitaltilsagn fra en række investorer investerer direkte i porte-

føljevirksomheder, og hvor et managementselskab er engageret til at varetage de daglige investe-

ringsaktiviteter mv. Målet er at opnå et afkast, som overstiger det afkast, som investorerne kunne 

have opnået ved investeringer i almindelige børsnoterede aktier. Denne investeringsform kaldes 

for kapitalfondsejerskab og er illustreret i nedenstående figur.
16

 

 

 

Kilde: Danish Venture Capital and Private Equity Association: "Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfodne", side 12 
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Anders Bjørn og Ole Bjørn, side 1 
16

 Danish Venture Capital and Private Equity Association: "Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde", side 12 



Kandidatafhandling 

Copenhagen Business School  

 Side 22 ud af 121  

3.1 Investeringsselskabet 

Kapitalfonden eller investeringsselskabet er den juridiske enhed, der udgør selve kapitalfonden. 

Det vil sige den enhed, hvor investorernes penge indskydes, og hvorfra de efterfølgende udbeta-

les ved salg af en given investering.
17

 

 

Som beskrevet i det foregående afsnit er de danske kapitalfonde oftest organiseret som komman-

ditselskaber,
18

 som er skattemæssigt transparente. Kommanditselskabet er hensigtsmæssigt, da 

dette er en fleksibel selskabsform – blandt andet når der skal foretages kapitalforhøjelser eller 

kapitalnedsættelser, hvilket er tilfældet, hver gang investorerne foretager et indskud – samt fordi 

denne selskabsform sikrer, at investorerne beskattes i deres respektive hjemlande efter de gæl-

dende skatteregler som følge af kommanditselskabets skattemæssige transparens.
19

 Denne skat-

temæssige transparens bevirker, som vi senere skal se, at visse investorer ikke beskattes af aktie-

indkomsten. 

 

3.2 Investorerne 

De almindelige investorer i kapitalfondene vil i denne sammenhæng optræde som kommanditi-

ster. Investorerne, der skyder penge ind i kapitalfondene består blandt andet af partnerne i kapi-

talfondene, pensionskasser, forsikringsselskaber og andre pengestærke foretagender. I sjældne 

tilfælde indgår også særlig pengestærke fysiske personer som investorer.
20

 Investorerne giver det, 

der kaldes et kapitaltilsagn på et bestemt beløb og ud fra nogle aftalte forudsætninger. Kapitaltil-

sagnet betales ikke før end, at kapitalfonden har fundet en passende porteføljevirksomhed at in-

vestere i. Investorerne modtager afkastet af deres investeringer, når porteføljevirksomhederne 

enten børsnoteres eller sælges. 

 

3.3 Managementselskabet 

Managementselskabets opgave er blandt andet at rådgive kapitalfonden omkring investering og 

administration af fondens midler, hvilket selskabet modtager et management fee for. Derudover 

har managementselskabet til formål at deltage i den overordnede ledelse i porteføljevirksomhe-

derne efter virksomhedsopkøbet. De ansatte i managementselskabet deltager oftest som investo-
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rer i investeringsselskabet, hvilket skal sikre, at managementselskabet har samme økonomiske 

interesser som investorerne.
21

  

 

3.4 Partnerne 

Ledelsen i managementselskabet kaldes oftest partnere. Partnerne har mulighed for også at inve-

stere gennem kapitalfonden, og investerer typisk gennem et anparts- eller aktieselskab, hvorved 

de begrænser deres hæftelse til kapitalindskuddet i dette selskab. Disse partnere kaldes også ge-

neral partners og har mulighed for at få en større andel af afkastet end investorerne, grundet 

80/20-reglen (carried interest),
22

 som vil blive gennemgået senere. Carried interest fordeles ud fra 

den pågældende partners anciennitet og placering i hierarkiet.
23

 Partnerne, der ejer management-

selskabet, får løbende en løn for deres udførte arbejde, der til dels består i at spotte nye investe-

ringsmuligheder samt drive de porteføljevirksomheder, kapitalfondene har investeret i. Derud-

over skal virksomhederne også sælges på det rette tidspunkt eller måske lukkes. 

 

3.5 Porteføljevirksomhederne 

Porteføljevirksomheden er den virksomhed, som kapitalfonden vælger at investere i. Portefølje-

virksomhederne udvælges nøje efter store due diligences, der inddrager rådgivere fra stort set alle 

brancher (revisions-, skatte- og momseksperter samt jurister, ingeniører m.fl.). Kapitalfonde sø-

ger at opnå et aktivt ejerskab over porteføljevirksomhederne, hvilket forudsætter, at der opnås 

kontrol over porteføljevirksomhederne, så der kan iværksættes de strategiske tiltag, der anses for 

nødvendige for at sikre værdiskabelsen i porteføljevirksomhederne.
24

 Den fuldkomne kontrol 

over porteføljevirksomhederne har yderligere den fordel, at kapitalfonden ikke er afhængig af 

andre aktionærer ved et salg eller en børsnotering af porteføljevirksomheden. Investeringerne i 

porteføljevirksomhederne finansieres dels af egenkapital i form af investorernes indskud, dels af 

fremmedkapital fra pengeinstitutterne. 
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Kapitel 4. Kapitalfondes kendetegn og investeringsstrategi 

I forhold til andre investeringsselskaber adskiller kapitalfonden sig på seks afgørende punkter: 

Finansieringsstrukturen, investorernes løbende indbetaling af kapital, det fokuserede og aktive 

ejerskab, inddragelse af ledelsen i ejerkredsen, aflønningen af kapitalfondens partnere samt den 

begrænsede ejertid af den enkelte porteføljevirksomhed. Vi vil i det følgende gennemgå hver af 

disse særlige kendetegn mere uddybende. 

 

4.1 Finansieringsstrukturen 

Når kapitalfonde foretager opkøb af en porteføljevirksomhed, finansieres opkøbet som oftest ved 

fremmedkapital.  

 

Købesummen for porteføljevirksomhedens aktier finansieres typisk af 25-40 % egenkapital betalt 

af kapitalfonden og investorerne, mens resten af købesummen finansieres via fremmedkapital fra 

pengeinstitutter.
25

 Dette kaldes også at "geare" sin investering. Ved at geare sin investering på 

ovenstående måde, kan kapitalfondene og investorerne opnå langt højere afkast, end hvis købe-

summen finansieredes uden fremmedkapital. Dette kan illustreres ud fra følgende simple regne-

eksempel: 

 

En kapitalfond opkøber en porteføljevirksomhed, hvis købesum er finansieret via kapitalfondens 

og investorernes eget indskud for i alt 100 mio.kr. Porteføljevirksomheden har en årlig indtjening 

på 25 mio.kr. Et år senere sælges porteføljevirksomheden for 125 mio.kr., og afkastet udgør så-

ledes 25 %. Såfremt købesummen i stedet var finansieret via 25 mio.kr. i eget indskud og resten 

via fremmedkapital, da ser eksemplet anderledes ud. Lånet på 75 mio.kr. forrentes med en årlig 

rente på 10 %, hvilket betyder, at den årlige renteudgift udgør 7,5 mio.kr. Hvis porteføljevirk-

somheden sælges efter et år, udgør afkastet således: 125 mio.kr. – 7,5 mio.kr. – 75 mio.kr. – 25 

mio.kr. = 17,5 mio.kr., hvilket svarer til en afkastprocent på 70. 

 

Ved en kapitalfonds overtagelse af en porteføljevirksomhed, opretter kapitalfonden normalt et 

såkaldt akkvisitionsselskab, som er den egentlige juridiske køber af porteføljevirksomheden. Ved 

overtagelsen optager akkvisitionsselskabet et banklån til finansiering af porteføljevirksomheden 

mod at stille aktierne i porteføljevirksomheden som sikkerhed. Motivet bag låntagningen er dels 
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at gøre ledelsen i porteføljevirksomheden endnu mere opmærksomme på at skabe et positivt 

cash-flow, idet de øgede renteudgifter og afdragsbetalinger reducerer det cash-flow, der er til rå-

dighed. For det andet sikrer kapitaltilsagnene fra investorerne, at porteføljevirksomheden ikke er 

nødsaget til at have kapital bundet i reserver til kommende investeringer, idet kapitalfondene kan 

trække på kapital fra investorerne. Endelig har låneoptagelsen den fordel, at porteføljevirksom-

hederne har fradrag for en del af renteudgifterne, hvorved skatten kan minimeres.
26

 Ved at yde 

lånet til akkvisitionsselskabet tager banken dog en risiko, idet banken efterstilles alle andre kredi-

torer. Derfor foretages ofte en såkaldt "debt push down", som skal sikre, at banken ligestilles 

med de øvrige kreditorer. Udtrykket "debt push down" vil vi gennemgå i det følgende og er illu-

streret i nedenstående figur: 

 

 

 

Kilde:Egen tilvirkning med inspiration fra Robert Spliid "Kapitalfonde – rå pengemagt eller aktivt ejerskab", side 33 

 

Som ovenfor nævnt finansierer kapitalfonden ofte selv en del af porteføljevirksomhedens købe-

sum, eksempelvis 25 %, ved overtagelse af en porteføljevirksomhed. Den resterende del af købe-

summen finansieres ved at lade andre investere i porteføljevirksomheden. Kapitalfonden kan 

herefter vælge at lade sine investeringer placere i et holdingselskab under selve kapitalfonden 

(holdingselskab I), mens de øvrige investorers investeringer kan placeres i et andet holdingsel-
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skab (holdingselskab II), som er placeret under det første holdingselskab. Derved opnår kapital-

fonden kontrol ned igennem hele selskabskonstruktionen, på trods af at kapitalfonden alene har 

indskudt 25 % af egenkapitalen. Endelig kan konstruktionen af holdingselskaber ske ud fra øn-

sket om en bestemt risikostruktur. Ved at lægge flere holdingselskaber over porteføljevirksom-

heden, kan der skabes en fuldstændig skræddersyet kontrol- og risikostruktur.
27

 Banken kan her-

efter stille kreditfaciliteter til rådighed, som både akkvisitionsselskabet og porteføljevirksomhe-

den har mulighed for at trække på. Akkvisitionsselskabet trækker herefter et beløb i banken 

(fremmedkapital) svarende til forskellen mellem købesummen og den indskudte egenkapital, 

som sammen med investeringerne fra kapitalfonden og investorerne bruges til at købe aktierne i 

porteføljevirksomheden. Gælden presses herefter ned i porteføljevirksomheden, ved at porteføl-

jevirksomheden trækker samme beløb i banken, som akkvisitionsselskabet. Beløbet udloddes 

herefter som udbytte til akkvisitionsselskabet, som herefter benytter beløbet til at indfri sin gæld i 

banken. Herved er gælden flyttet ned i porteføljevirksomheden, hvorved banken sidestilles med 

porteføljevirksomhedens øvrige kreditorer. 

 

4.2 Investorernes løbende indbetaling af kapital 

Som nævnt ovenfor består investorer i kapitalfonde i langt overvejende grad af partnere i kapital-

fondene, pensionskasser, forsikringsselskaber og andre pengestærke selskaber eller personer. Når 

kapitalfondene stiftes, indbetaler den enkelte investor ikke det fulde beløb fra starten, men afgi-

ver i stedet et kapitaltilsagn. Den enkelte investor forpligter sig herved til at investere et nærmere 

bestemt beløb, som indbetales løbende, i takt med at investeringerne i de underliggende porteføl-

jevirksomheder foretages. Kapitaltilsagnet er forpligtende for investoren, som derved ikke efter-

følgende kan trække sig, såfremt han er uenig i den valgte investeringsstrategi. 

 

En investering i kapitalfonde er en investering over en årrække, idet de første to til tre år typisk 

går med at investere pengene i porteføljevirksomhederne, som herefter omstruktureres og gøres 

mere rentable, før de enten sælges fra eller børsnoteres. Ovenstående kan illustreres ved den så-

kaldte "J-kurve", som vist i figuren nedenfor. "J-kurven" viser, hvordan værdien i porteføljevirk-

somheden de første år efter overtagelsen falder som følge af afholdelse af omkostninger til etab-

lering og drift af selskabet. Som vist nedenfor, indtræffer værditilvæksten typisk først efter et par 

år, når de værdiforøgende tiltag og investeringer begynder at have en effekt.
28
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Når kapitalfonden afslutter sine investeringer, måles investorernes afkast typisk i form af en årlig 

forrentning, kaldet intern rente. Den årlige forrentning måles som forholdet mellem det beløb, 

der samlet er kommet til udbetaling, og det beløb kapitalfonden har trukket fra sine investorer. 

 

 

Kilde: Danish Venture Capital and Private Equity Association: "Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde", side 13 

 

4.3 Det fokuserede og aktive ejerskab 

Det er kendetegnende for kapitalfonde, at kapitalfondene har det aktive og fokuserede ejerskab 

som udgangspunkt for investeringsstrategien. Formålet med det aktive og fokuserede ejerskab er 

at skabe værdi i virksomheden og dermed forøget afkast til investorerne. Det aktive og fokusere-

de ejerskab opnås blandt andet gennem en enkel governance-struktur med en veldefineret ejer, 

inddragelse af ledelsen i ejerkredsen og incitamentsprogrammer, en afgrænset ejertid af den en-

kelte virksomhed, optimering af finansieringsstrukturen samt tilstrækkelig kapital. Ved at opkøbe 

aktiemajoriteten i den enkelte virksomhed, opnår kapitalfonden den fulde kontrol over de strate-

giske beslutninger i virksomheden. Virksomhedens daglige ledelse har dog ofte mulighed for at 

erhverve en mindre del af aktierne. Dette skal sikre, at ledelsen har incitament til at samarbejde 

med kapitalfonden om at nå samme langsigtede mål. Se endvidere afsnit 4.4. 

 

Det aktive ejerskab betyder derudover, at kapitalfonden sørger for, at der indsættes en kompetent 

bestyrelse i virksomheden, som sammen med ledelsen skal arbejde frem mod værditilvækst i 

virksomheden.
29

 Det aktive ejerskab sikres endvidere ved, at partnerne får en plads i bestyrelsen, 

samt holder et skarpt øje med ledelsen og virksomhedens udvikling ved eksempelvis ugentlige 

korrespondancer og telefonmøder, hvorved der opnås et aktivt ejerskab og kontrol af investeringen. 
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Såfremt den opkøbte virksomhed på købstidspunktet er børsnoteret, afnoteres virksomheden of-

test fra Fondsbørsen umiddelbart efter opkøbet. Ved at afnotere virksomheden undgår virksom-

heden at skulle bruge ressourcer på investorpleje og på at leve op til de informationskrav og af-

holde de direkte omkostninger, som en notering på Fondsbørsen indebærer. Afnoteringen bety-

der, at offentligheden ikke er sikret den samme grad af oplysninger, hvilket har været årsag til en 

del kritik.
30

 

 

4.4 Inddragelse af ledelsen i ejerkredsen 

For at nå målet om værditilvækst i virksomheden er det for kapitalfonde afgørende, at ledelsen i 

porteføljevirksomheden og kapitalfonden har sammenfaldende interesser. Som nævnt ovenfor 

sikres dette blandt andet ved at lade ledelsen købe en mindre del af aktierne i virksomheden for 

egne midler. I modsætning til ledelserne i børsnoterede selskaber får de kapitalfondsejede virk-

somheders ledelse ikke foræret optioner af bestyrelsen.
31

 Ved gratisoptioner til ledelsen risikerer 

ledelsen ikke at tabe penge på sine beslutninger, som det er tilfældet med aktionærerne, men kan 

i stedet tilskynde ledelsen at foretage risikable beslutninger i et forsøg på at skabe hurtig vækst i 

virksomheden.  

 

I kapitalfondsejede virksomheder kan ledelsens ejerandel svinge fra 1 % ved store transaktioner 

og op til 20-30 % ved mindre overtagelser.
32

 Det afgørende er ikke, hvor stor en ejerandel ledel-

sen har, men at ledelsen sætter penge på spil, som kan mærkes i privatøkonomien, hvis investe-

ringerne slår fejl.  

 

4.5 Aflønning af kapitalfondes partnere 

Til aflønning af kapitalfondes partnere anvendes ofte en såkaldt 80/20-regel, hvor partnerne mod-

tager 20 % af gevinsten, men først efter at investorerne har modtaget et årligt afkast på sædvan-

ligvis 8 %, den såkaldte hurdle rate.
33

 Det vil sige, at hvis investorernes indskudte kapital forren-

tes med mindre end 8 %, da modtager partnerne ikke en del af gevinsten. Det skal dog bemærkes, 

at kapitalfondene løbende opkræver et såkaldt management fee som forskud på deres del af afka-
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stet. Management fee'et udgør typisk mellem 1-2 % af kapitaltilsagnet. Kapitalfondens andel af 

afkastet kaldes "carried interest" eller blot "carry", og udgør således 20 % af den del af afkastet, 

der overstiger hurdle rate, når management-fee'et fratrækkes.
34

  

 

4.6 Den begrænsede ejertid af den enkelte porteføljevirksomhed 

Den begrænsede ejertid af den enkelte porteføljevirksomhed er endnu et kendetegn for kapital-

fondene. Kapitalfondene har ikke som mål at eje virksomhederne på længere sigt, men derimod 

at omstrukturere samt øge den enkelte virksomheds markedsværdi, før virksomheden sælges igen 

efter en årrække. 

 

De fleste kapitalfonde har en levetid på ca. ti år, hvor kapitalfonden inden for denne periode så-

ledes skal opkøbe, eventuelt omstrukturere, effektivisere og sælge de enkelte porteføljevirksom-

heder. Ejertiden af den enkelte porteføljevirksomhed søges derfor afgrænset til ca. syv år.
35

 Om-

vendt skal ejertiden helst ikke vare under tre år i Danmark, da et selskabs eventuelle gevinst ved 

frasalg af porteføljevirksomheden i dette tilfælde ikke er skattefri efter aktieavancebeskatnings-

loven § 8, hvilket vi vil uddybe nærmere i det efterfølgende. Som vi skal se i et efterfølgende ka-

pitel, har investeringernes omsætningshastighed ligeledes betydning for investeringernes skatte-

frihed, uanset ejertiden. 
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Kapitel 5. Historisk overblik over anlægsaktier og fast driftssted  

Vi vil i dette kapitel give et overblik over, hvordan begreberne anlægsaktier og fast driftssted in-

den for skatteretten har udviklet sig gennem tiden. Kapitlet har alene til formål at give en forstå-

else af den problematik, som ovennævnte begreber har medført gennem tiden, hvilket har givet 

os inspiration til denne afhandling. Vi vil i de efterfølgende kapitler forklare begreberne anlægs-

aktier og fast driftssted mere uddybende.  

 

Vi vil starte med en gennemgang af kildeskatteloven og selskabsskattelovens betydning for be-

greberne anlægsaktier og fast driftssted før praksisændringen i 2002. Herefter beskrives praksis-

ændringens betydning for samme begreber. Afslutningsvist undersøger vi begreberne efter lov-

ændringen i 2002, der ændrede selskabsskatteloven og kildeskatteloven.  

 

5.1 Kildeskatteloven og selskabsskatteloven før lovændring 

Fast driftsstedsbegrebet har gennem årene været genstand for mange diskussioner. Før vedtagel-

sen af lovforslaget L 67 af 6. november 2002 herskede der usikkerhed om, hvilke aktier – ejet af 

udenlandske selskaber – der kunne anses for at have tilknytning til det faste driftssted. Praksis 

afgjorde, at anlægsaktier ikke kunne henføres til et fast driftssted, uanset graden af tilknytning til 

det faste driftssted, men der syntes ikke at være grundlag for en sådan sondring mellem anlægs- 

og næringsaktier i dansk lovgivning. Det manglende grundlag for denne sondring fremgår især af 

Niels Winther-Sørensens Phd-afhandling "Beskatning af international erhvervsindkomst". I sin 

afhandling undersøger Niels Winther-Sørensen blandt andet, om sondringen i dansk retspraksis 

mellem anlægs- og næringsaktier bør tillægges betydning ved vurderingen af, om aktierne kan 

henføres til et fast driftssted. Sondringen mellem næring og ikke-næring fremgår af statsskattelo-

ven § 5, og det at der i dansk lovgivning sondres mellem anlægs- og næringsaktier har formentlig 

sin oprindelse i denne bestemmelse, hvoraf det fremgår, at gevinst og tab ved salg af aktiver kun 

skal medtages i indkomstopgørelsen, såfremt de pågældende aktiver er erhvervet som led i spe-

kulation eller næring.
36
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Synspunktet, om at sondringen mellem anlægs- og næringsaktier skal tillægges betydning, kan 

støttes ud fra fast driftsstedsbegrebet, som alene finder anvendelse i forhold til erhvervsindkomst, 

jævnfør kildeskatteloven § 2, stk. 1, litra d og selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a.
37

 

 

Der findes i dansk skatteret ikke en alment gældende definition af, hvornår der er tale om "ud-

øvelse af erhverv". Dog kan det af aktieavancebeskatningsloven, jævnfør kapitel 6, udledes, at 

aktier anses som næringsaktier, hvis aktionæren har som erhverv at handle med aktier og lignen-

de værdipapirer, og de afståede aktier endvidere er erhvervet med videresalg for øje. Det kan 

heraf konkluderes, at hvis aktierne anses som anlægsaktier, kan det alene skyldes, at aktionæren i 

skattemæssig henseende ikke anses for at udøve erhvervsvirksomhed med handel med aktier. På 

baggrund heraf kan det udledes, at kun hvis aktiviteten kan betegnes som næring efter aktieavan-

cebeskatningsloven § 17 er der tale om erhvervsvirksomhed. 

 

På trods heraf er det Niels Winther-Sørensens vurdering, at sondringen ikke bør tillægges betyd-

ning, idet dette ville betyde, at andre anlægsaktiver ligeledes burde underlægges en tilsvarende 

sondring mellem anlægsaktiver og næringsaktiver. Som vi senere skal se, er sondringen mellem 

anlægsaktiver og næringsaktiver ikke tillagt en sådan betydning i OECD's modeloverenskomst, 

hvilket ligeledes taler for, at sondringen ikke bør tillægges betydning.
38

 Endelig anfører han, at 

ordlyden af kildeskatteloven § 2, stk. 1, litra d og selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a ikke taler 

for en sådan sondring. Bestemmelserne omfatter udøvelse af erhverv, hvilket har betydning for 

afgørelsen af, om fast driftsstedsbegrebet finder anvendelse, men ikke ved afgørelsen af, hvilke 

konkrete indtægter og udgifter, der kan henføres til det faste driftssted.
39

 Det er således Niels 

Winther-Sørensens vurdering, at sondringen mellem anlægs- og næringsaktier ikke kan tillægges 

betydning ved vurderingen af, om aktierne kan henføres til et fast driftssted. Det afgørende bør i 

stedet være, om de konkrete indtægter og udgifter har den fornødne tilknytning til det faste 

driftssted.
40

 

 

I TfS 2002, 15 LR blev ligningsrådet bedt om at afgive bindende forhåndsbesked om, hvorvidt 

udenlandske investorer ville blive anset for at udøve et erhverv i Danmark som følge af investe-

ring i et dansk ventureselskab – organiseret som et kommanditselskab – hvis formål var at inve-
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stere kapital i nystartede biotek-selskaber. Ligningsrådet svarede, at "henset til at K/S A alene har 

til formål at erhverve anlægsaktier, kan den udøvede aktivitet ikke anses for at opfylde betingel-

sen om, at der skal udøves erhverv fra et fast driftssted her i landet. De udenlandske investorer i 

K/S A vil således ikke være omfattet af begrænset skattepligt efter bestemmelserne i kildeskatte-

loven § 2, stk. 1, litra d og selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a, og det er derfor ikke nødven-

digt for besvarelsen af det stillede spørgsmål at tage særskilt stilling til, om anlægsaktier princi-

pielt vil kunne henføres til et fast driftssted i Danmark eller ej."
41

 Ligningsrådet fastslog således, 

at idet investorerne alene foretog investeringer i anlægsaktier, da var betingelsen for begrænset 

skattepligt om, at der skal udøves erhverv fra fast driftssted, ikke opfyldt. Ligningsrådet gjorde 

endvidere gældende, at der ikke var grund til at svare på, om anlægsaktierne kunne henføres til et 

fast driftssted, idet investorerne ikke ville blive anset for begrænset skattepligtige, idet investo-

rerne under alle omstændigheder ikke udførte erhverv i Danmark. 

 

5.2 Praksisændring 

I TfS 2002, 80 meddelte Told- og Skattestyrelsen, at der var sket praksisændring, således at også 

ikke-næringsaktier med den fornødne tilknytning til en erhvervsvirksomhed med fast driftssted 

her i landet ville statuere begrænset skattepligt. Aktier i selskaber mv., hvis formål var at fremme 

aktionærernes fælles erhvervsmæssige interesser gennem deres deltagelse som aftagere, leveran-

dører eller på lignende måde, kunne med praksisændringen således anses for at være knyttet til 

det faste driftssted.
42

 Det er uvist, hvad der skal forstås ved "fornøden tilknytning", men under 

alle omstændigheder ville begrænset skattepligt af aktieavancer kun undtagelsesvis kunne fore-

komme, når der ikke er tale om næringsaktier. En aktiebesiddelse kan sjældent anses for at have 

en sådan tæt tilknytning, at der foreligger en aktiebesiddelse som led i erhvervsvirksomhed fra 

fast driftssted.
43

 Praksisændringen medførte tvivl om, hvorvidt udenlandske investorer i danske 

ventureselskaber kunne risikere at blive begrænset skattepligtige. I artiklen TfS 2002, 425 ART 

blev det vurderet, at praksisændringen ikke ville have nogen betydning for udenlandsk venture-

kapital, da ligningsrådet i TfS 2002, 15 LR statuerede, at der ikke foreligger noget driftssted 

overhovedet for de udenlandske investorer.
44

 

 

                                                                                                                                                                           
40

 Winther-Sørensen, Niels: "Beskatning af international erhvervsindkomst", side 752 (afsnit 18.2) 
41

 TfS 2002, 15 LR 
42

 Bemærkninger til L 67 2002/03, pkt. 3.2 
43

 TfS 2002, 425: "Aktieavancer, ventureinvesteringer og begrænset skattepligt", af Ria Falk og Ole bjørn 
44

 TfS 2002, 425: "Aktieavancer, ventureinvesteringer og begrænset skattepligt", af Ria Falk og Ole bjørn 



Kandidatafhandling 

Copenhagen Business School  

 Side 33 ud af 121  

5.3 Ny lovændring 

Den 6. november 2002 blev lovforslaget L 67 2002/03 fremsat, som blandt andet foreslog en æn-

dring af kildeskatteloven § 2, stk. 1 og selskabsskatteloven § 2, stk. 1. Af bemærkningerne til 

lovforslaget fremgår det, at denne del af lovforslaget havde sin begrundelse i, at der hidtil var 

usikkerhed om, hvilke aktier – ejet af det udenlandske selskab – der har en sådan tilknytning til 

det faste driftssted i Danmark, at de er omfattet af det faste driftssteds skattepligt. Lovforslaget 

havde derfor til formål at skabe en afklaring heraf ved at lovfæste tidligere praksis.
45

 Det blev 

således foreslået, at den hidtidige praksis fra før maj 2002 skulle lovfæstes, således at kun næ-

ringsaktier som udgangspunkt kunne henføres til et fast driftssted. Dog skulle det være muligt for 

ejeren af det faste driftssted ved ophør af fuld skattepligt at kunne vælge at lade de ikke-

næringsaktier, som var omfattet af praksisændringen ved TfS 2002, 80, være tilknyttet det faste 

driftssted. Derved kunne skatteydere undgå fraflytningsbeskatning, idet aktierne fortsat ville være 

omfattet af dansk skattepligt. I bemærkningerne til lovforslaget blev det endvidere anført, at lov-

forslaget ville sikre forenelighed med EU-retten, idet de faste driftssteder ikke beskattes af ge-

vinst og tab på aktier og udbytter i situationer, hvor der ikke ville være sket beskatning af fuldt 

skattepligtige personer eller selskaber.
46

 Dette betyder, at et fast driftssted ejet af et udenlandsk 

selskab vil være skattefri ved afståelse af ikke-næringsaktier ejet i mere end tre år – ligesom det 

er tilfældet for fuldt skattepligtige. 

 

Lovforslaget blev vedtaget den 22. maj 2003, og følgende blev indsat i kildeskatteloven § 2, stk. 

1, litra d efter 5. pkt.: 

 

"For så vidt angår aktier, omfatter skattepligten kun fortjeneste, tab og udbytte på aktier omfat-

tet af aktieavancebeskatningslovens § 3 (nu § 17) opgjort efter reglerne for skattepligtige omfat-

tet af § 1. Såfremt den skattepligtige bliver skattepligtig efter denne bestemmelse i forbindelse 

med ophør af skattepligt efter § 1 eller efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverens-

komst bliver hjemmehørende i udlandet, i Grønland eller på Færøerne, kan den skattepligtige 

vælge fortsat at være skattepligtig af fortjeneste, tab og udbytte opgjort efter reglerne for skatte-

pligtige omfattet af § 1 af aktier i selskaber mv., hvis formål er at fremme aktionærernes fælles 

erhvervsmæssige interesser gennem deres deltagelse som aftagere, leverandører eller på anden 

lignende måde som led i den skattepligtiges erhvervsmæssige virksomhed her i landet. Tilsva-
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rende gælder, hvis den skattepligtige modtager sådanne aktier efter aktieavancebeskatningslo-

vens § 11 eller § 11 A samt dødsboskattelovens §§ 36-38." 

 

Tilsvarende blev selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a, sidste punkt ophævet og erstattet af føl-

gende: 

 

"Skattepligten omfatter endvidere fortjeneste eller tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse 

af formuegoder, der er knyttet til en sådan virksomhed. For så vidt angår aktier, omfatter skatte-

pligten kun fortjeneste, tab og udbytte på aktier omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 3 (nu 

§ 17) opgjort efter reglerne for skattepligtige omfattet af § 1. Såfremt den skattepligtige bliver 

skattepligtig efter denne bestemmelse i forbindelse med ophør af skattepligt efter § 1 eller efter 

bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst bliver hjemmehørende i udlandet, i Grøn-

land eller på Færøerne, kan den skattepligtige vælge fortsat at være skattepligtig af fortjeneste, 

tab og udbytte opgjort efter reglerne for skattepligtige omfattet af § 1 af aktier i selskaber m.v., 

hvis formål er at fremme aktionærernes fælles erhvervsmæssige interesser gennem deres delta-

gelse som aftagere, leverandører eller på anden lignende måde som led i den skattepligtiges er-

hvervsmæssige virksomhed her i landet. Tilsvarende gælder, hvis den skattepligtige modtager 

sådanne aktier m.v. som led i en fusion, spaltning eller tilførsel af aktiver m.v. efter fusionsskat-

teloven." 

 

Niels Winther-Sørensen kommenterer i SU 2002,370 "Anlægsaktier og fast driftssted", at 

spørgsmålet om, hvorvidt anlægsaktier kan henføres til et fast driftssted ikke bør lovreguleres så 

specifikt, som der var lagt op til i lovforslaget.
47

 Dette begrunder han med, at ved at lovregulere 

specifikt på dette område, da burde det ligeledes lovreguleres, hvorledes andre aktiver, der er er-

hvervet uden for næring, skal kunne henføres til et fast driftssted. Der kan dog ikke være tvivl 

om, at den vedtagne lov har resulteret i, at usikkerheden om, hvilke anlægsaktier der kan henfø-

res til et fast driftssted ikke længere er begrundet. 

 

Ovenstående betyder altså, at i dag kan alene næringsaktier, der er reguleret i aktieavancebeskat-

ningsloven § 17, henføres til et fast driftssted og derved medføre skattepligt. 
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DEL 3 – ANALYSERENDE DEL 

Formålet med den analyserende del er at besvare på første del af vores hovedproblemformule-

ring, det vil sige, hvorfor investorerne bag danske kapitalfonde ikke er skattepligtige af deres ak-

tieavancer. 

 

Analysen består af fire kapitler. Kapitel 6 undersøger, i hvilket omfang man beskatter aktieavan-

cer for personer og selskaber hjemmehørende i henholdsvis Danmark og udlandet, da dette er 

relevant for at undersøge beskatningen af investorerne bag kapitalfonden. I kapitel 7 undersøger 

vi, om investeringerne i en kapitalfond er omfattet af næringsbegrebet, samt finder frem til de 

faktorer, der er væsentlige for næringsvurderingen. Disse faktorer bruger vi i den vurderende del, 

del 4, af afhandlingen. Kapitel 8 analyserer begrebet fast driftssted ved først at undersøge, hvor-

dan der skelnes mellem henholdsvis fuld og begrænset skattepligt for investorerne efter de gæl-

dende danske regler samt herefter at belyse begrebet fast driftssted efter OECD's modeloverens-

komst, da den danske lovgivning tager udgangspunkt i OECD's modeloverenskomst. Slutteligt 

sammenholder vi vores viden fra kapitler 6, 7 og 8 i kapitel 9, hvordan investorer beskattes af 

deres danske aktieavancer. 

 

De fire kapitler starter alle med en kort beskrivelse af, hvad kapitlet vil omhandle, hvorfor der 

henvises til de respektive afsnit for en yderligere uddybning af kapitlernes indhold. Alle underaf-

snittene i kapitlerne 6 og 8 har yderligere indledningsvis en uddybning af afsnittenes indhold. 

Alle kapitlerne i del 3 vil blive afsluttet med en delkonklusion. 

 

Kapitel 6. Analyse af aktieavancebeskatning 

Formålet med kapitlet er at finde frem til, hvilken betydning aktieavancebeskatningsloven samt 

OECD's modeloverenskomst har for beskatningen af investorernes danske aktieavancer. 

 

Vi klarlægger reglerne og undersøger, hvordan man beskatter aktieavancer for personer og sel-

skaber hjemmehørende i henholdsvis Danmark og udlandet. Vi anvender dansk lovgivning, pri-

mært aktieavancebeskatningsloven, samt OECD's modeloverenskomst, idet der kan være tale om 

både danske og udenlandske investorer. 
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Vi vil i kapitel 6 først undersøge, hvordan man beskatter personer og selskaber hjemmehørende i 

Danmark og udlandet, jævnfør henholdsvis afsnit 6.1 og 6.2. En delkonklusion vil opsummere de 

fundne konklusioner, jævnfør afsnit 6.3. 

 

Ved opgørelse af den skattepligtige indkomst tages der udgangspunkt i statsskatteloven §§ 4-6. 

Statsskatteloven §§ 4-6 udtrykker et nettoindkomstprincip, hvor indtægtsposterne fremgår af §§ 

4-5, mens de fradragsberettigede udgifter fremgår af § 6. Statsskatteloven § 4 indeholder en posi-

tiv afgrænsning af indkomstkomponenterne, mens statsskattelovens § 5 indeholder en negativ 

afgrænsning.
48

 Af statsskatteloven § 4, 1. led fremgår det, at "som skattepligtig indkomst betrag-

tes med de i det følgende fastsatte undtagelser og begrænsninger den skattepligtiges samlede 

årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuego-

der af pengeværdi." Ud fra dette kan det derfor udledes, at jævnfør denne paragraf er al indkomst 

som udgangspunkt skattepligtig. 

 

Statsskatteloven § 5 har som nævnt til formål at afgrænse denne meget vide indtægtsbeskrivelse i 

§ 4. Statsskatteloven § 5 fastslår, at formueforøgelser og – tab, kapitaludgifter samt – indtægter 

hidrørende fra salg af den skattepligtiges ejendele, medmindre salget er sket som led i næring 

eller i spekulationsøjemed, er skattefri. 

 

Af statsskatteloven § 6 fremgår, hvilke udgifter, der er fradragsberettiget. Jævnfør § 6, stk. 1, litra 

a er driftsomkostninger, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkom-

sten, derunder ordinære afskrivninger, fradragsberettiget. Den indkomst, som udgifterne herved 

skal relatere sig til, er den, der består af de indtægter, der er skattepligtige efter statsskatteloven § 

4.
49

 Er en indtægt skattefri, er der følgelig ikke fradragsret for udgifterne, der er forbundet med 

indtægten. 

 

Ud fra ovenstående kan det derfor udledes, at formuegevinst eller – tab, som eksempelvis aktie-

avance og – tab, ikke er skattepligtigt, jævnfør statsskatteloven § 5, medmindre der er tale om 

aktiehandler som led i næring. Vi vil i det følgende undersøge, hvorledes aktieavancer og – tab 

behandles skattemæssigt, alt afhængig af, om der er tale om aktiehandler som led i næring eller 

ej. Til denne undersøgelse vil vi benytte os af aktieavancebeskatningsloven, idet netop aktie-
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avancer og – tab er reguleret særskilt i aktieavancebeskatningsloven. Aktieavancebeskatningslo-

ven omfatter både personer og selskaber, uanset om disse er fuldt eller begrænset skattepligtige 

til Danmark. 

 

6.1 Beskatning af aktieavancer for selskaber og personer hjemmehørende i 

Danmark 

Vi vil i dette afsnit gennemgå, hvordan danske selskaber og personer beskattes af deres aktie-

avancer. Beskatning af aktieavance for personer og selskaber hjemmehørende i Danmark er 

yderst centralt, da mange af kapitalfondenes investorer er danske. 

 

6.1.1 Selskabers skattepligt af aktieavancer i Danmark 

I Danmark sondres der mellem nærings- og anlægsaktier. I det følgende vil vi redegøre for defi-

nitionen af hver af disse i henhold til dansk lovgivning samt redegøre for, hvordan næringsaktier 

og anlægsaktier beskattes. Dette er meget centralt, da det i kapitel 7 er vigtigt at kunne vurdere, 

hvorvidt aktier erhvervet gennem en kapitalfond er nærings- eller anlægsaktier. 

 

6.1.1.1 Næringsaktier 

Jævnfør aktieavancebeskatningsloven § 17 skal gevinst og tab ved afståelse af aktier medregnes i 

den skattepligtige indkomstopgørelse, hvis den skattepligtige udøver handelsnæring ved køb og 

salg af aktier. Handelsnæring foreligger, når aktionæren har som erhverv at handle med aktier og 

lignende værdipapirer, og de pågældende aktier mv. er erhvervet med afståelse for øje.
50

 Det er 

yderligere et krav, at afståelsen sker med ønsket om at opnå en gevinst, og det centrale er således, 

at handlen med aktier i sig selv er formålet med virksomheden.
51

 

 

Pengeinstitutter, børsmæglere, vekselerer eller andre, der har erhvervet aktier eller værdipapirer, 

som led i erhvervsmæssig omsætning, er typisk omfattet af handelsnæring, hvilket skyldes disse 

personers nære tilknytning til det finansielle marked. Det er dog ikke nødvendigvis alle aktier i 

eksempelvis pengeinstitutterne, der er omfattet af handelsnæring. Efter en konkret vurdering kan 

eksempelvis pengeinstitutternes aktier anses for anlægsaktier. Dette gælder især aktier i ejen-

domsselskaber, som udlejer lokaler til bankens afdelinger, aktier i servicevirksomheder, som til-
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byder tjenesteydelser til bankens kunder og aktier i selskaber, der indgår i bankens udbud af 

banktilbud.
52

 

 

Ved vurderingen af om et selskab udøver handelsnæring ved køb og salg af aktier, lægges der 

vægt på følgende forhold:
53

 

 

 Dispositionernes erhvervsøkonomiske begrundelse 

 Den skattepligtiges uddannelsesmæssige og professionelle baggrund for den udøvede aktivitet. 

 Dispositionernes systematiske og professionelle tilrettelæggelse 

 Dispositionernes antal og hyppighed 

 Dispositionernes egnethed i henseende til at afkaste økonomisk fortjeneste 

 Dispositionernes absolutte og relative vægt i den skattepligtiges økonomi 

 Dispositionernes fremmedfinansiering ved låntagning, etc.
54

 

 

I kapitel 7 vil vi analysere ovenstående forhold nærmere for herefter at vurdere, hvilke forhold, 

der er vigtigst for næringsvurderingen. Denne undersøgelse har til formål at besvare spørgsmålet 

om, hvilke forhold der er årsag til, at investeringer gennem kapitalfonde ikke næringsbeskattes 

ved afståelse af aktier i porteføljevirksomheder. 

 

6.1.1.1.1 Beskatning af næringsaktier 

Som ovenfor nævnt indgår fortjeneste og tab på næringsaktier i den skattepligtige indkomstopgø-

relse, jævnfør aktieavancebeskatningsloven § 17. For selskaber gælder dog, at tab kun kan fra-

trækkes i det omfang, tabet overstiger udbytter fra de pågældende aktier, som selskabet i ejerti-

den har været fritaget for at medregne til indkomsten, jævnfør aktieavancebeskatningsloven § 17, 

stk. 2. Eksempelvis kan nævnes datterselskabsudbytte, udbytte af egne aktier samt udbytte, der er 

skattefrit i medfør af en dobbeltbeskatningsoverenskomst.
55

 Den skattepligtige indkomst skal op-

gøres efter realisationsprincippet efter aktieavancebeskatningsloven § 26, stk. 6, jævnfør § 24, 

stk. 1. 
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6.1.1.2 Anlægsaktier 

Anlægsaktier er aktier, der er erhvervet med henblik på at opnå en løbende indtægt fra udbytte og 

en langsigtet værditilvækst. Hvis et selskab, der i øvrigt har en professionalisme og portefølje-

størrelse, der er kendetegnende for næring, ikke søger en regelmæssig og systematisk indtægt, er 

selskabet ikke næringsdrivende med aktier.
56

 Ved afgrænsningen mellem anlægs- og næringsak-

tier gælder den almindelige næringsformodningsregel, hvor den skattepligtige har bevisbyrden og 

må dokumentere, at den pågældende aktiepost ikke er anskaffet som led i næring.
57

 

 

6.1.1.2.1 Beskatning af anlægsaktier 

Ved beskatning af selskabers anlægsaktie tages der hensyn til ejertiden, idet der sondres mellem 

korttids- og langtidsaktier. Selskabers aktieavancer og tab på aktier ejet i mindre end tre år, de 

såkaldte korttidsaktier, er omfattet af aktieavancebeskatningsloven § 8, hvilket betyder, at avance 

eller et eventuelt tab skal medregnes ved opgørelsen af selskabsindkomsten.
58

 Det skal dog be-

mærkes, at et eventuelt tab kan fratrækkes i avance på andre aktier ejet under tre år. 

 

 

Kilde: Skattememo 2008 af Flemming L. Bach 

 

Selskabers aktieavancer og – tab på aktier ejet i tre år eller mere, de såkaldte langtidsaktier, er 

dog omfattet af aktieavancebeskatningsloven § 9, hvilket betyder, at aktieavancer og eventuelle 

tab ikke medregnes ved opgørelsen af selskabsindkomsten. Såfremt der er tale om anlægsaktier, 

bliver aktieavancen således skattefri, såfremt aktierne først afhændes efter tre års ejertid. 

 

6.1.2 Personers skattepligt af aktieavancer i Danmark 

Ved personers skattepligt af aktieavancer i Danmark skal der på samme måde som ved et selskab 

sondres mellem næringsaktier eller almindelige aktier. I det følgende vil vi redegøre for definiti-
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onen samt beskatningen af de almindelige aktier i henhold til dansk lovgivning. Næringsaktiers 

definition og beskatning for personer sker efter samme lovgivning som ved selskaber, hvorfor 

der henvises til afsnittet 6.1.1.1 ovenfor. 

 

6.1.2.1 Almindelige aktier 

Ved beskatning af aktieavancer for personer sondres der, udover næringsaktier, mellem to typer 

almindelige aktier, nemlig unoterede aktier og børsnoterede aktier. De unoterede aktier er aktier, 

der ikke er optaget på nogen former for børser. De børsnoterede aktier er defineret i aktieavance-

beskatningsloven § 3. Som vi har påpeget tidligere, afnoteres de opkøbte porteføljevirksomheder 

oftest, hvilket betyder, at aktierne i porteføljevirksomhederne anses for unoterede aktier. 

 

6.1.2.1.1 Beskatning af almindelige aktier 

Aktieavancer på almindelige aktier er for personer skattepligtige efter aktieavancebeskatningslo-

ven § 12. Den skattepligtige indkomst opgøres efter realisationsprincippet under anvendelse af 

gennemsnitsmetoden, jævnfør aktieavancebeskatningsloven § 26, stk. 6, jævnfør § 24, stk. 1. 

 

 

Kilde: Skattememo 2008 af Flemming L. Bach 

 

Fradragsretten af et eventuelt tabsfradrag, opstået i forbindelse med afståelse af aktier, afhænger 

af, om der er tale om børsnoterede eller unoterede aktier. Tabsfradraget på unoterede aktier opgø-

res efter aktieavancebeskatningslovens § 13. Jævnfør denne bestemmelse kan et tab fradrages i 

anden aktieindkomst. Ved negativ aktieindkomst beregnes negativ skat, som modregnes i slut-

skatten. Tab på børsnoterede aktier modregnes i udbytter og gevinster fra andre børsnoterede ak-

tier, jævnfør aktieavancebeskatningsloven § 14. Overskydende tab kan fremføres uden tidsbe-

grænsning. Aktieavancen beskattes som aktieindkomst, jævnfør personskatteloven § 4a, stk. 1, nr. 4. 
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6.2 Beskatning af aktieavance for selskaber og personer hjemmehørende i udlandet 

Beskatning af aktieavance for personer og selskaber hjemmehørende i udlandet er yderst centralt, 

da mange af kapitalfondenes investorer er udenlandske. Hvorvidt de underlægges dansk beskat-

ning er derfor essentielt på lige fod med beskatningen af de danske investorer. International juri-

disk dobbeltbeskatning sker i de tilfælde, hvor et selskab eller en person får indkomst, eksempel-

vis aktieindkomst, fra et andet land end bopælsstaten, hvorved der kan ske dobbeltbeskatning af 

denne indkomst i både domicillandet samt kildelandet. OECD's modeloverenskomst er udarbej-

det for at undgå denne dobbeltbeskatning, hvorfor vi i det følgende vil finde det relevant med en 

kort gennemgang af de i OECD's modeloverenskomstens gældende regler, hvorefter vi fokuserer 

på beskatningen af aktieavance. Da dobbeltbeskatning kan finde sted, er det derfor relevant at 

kende reglerne både ud fra den danske lovgivning samt OECD's modeloverenskomst, hvorfor vi 

vil afslutte med at sammenligne beskatning af aktieavance fra personer og selskaber hjemmehø-

rende i udlandet ud fra disse. 

 

6.2.1. Beskatning af aktieavance efter de danske regler 

De danske regler anvendes, når der skal ske beskatning efter nationale forhold. Skattepligten til 

Danmark af aktieavancer efter den danske lovgivning for personer og selskaber hjemmehørende i 

udlandet reguleres i selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a og kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 4. 

Som det fremgår af disse bestemmelser, jævnfør nedenstående, er personer og selskaber, der 

skattemæssigt er hjemmehørende i udlandet alene skattepligtige af gevinst og tab på aktier i 

Danmark, hvis aktierne kan henføres til et dansk fast driftssted. Nedenfor er selskabsskatteloven 

§ 2, stk. 1, litra a og kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 4 citeret. 

 

Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a: 

 

"Skattepligt i henhold til denne lov påhviler endvidere selskaber og foreninger m.v. som nævnt i 

§ 1, stk. 1, der har hjemsted i udlandet, for så vidt de a) udøver et erhverv med fast driftssted her 

i landet. [...] Skattepligten omfatter udøvelse af erhverv med fast driftssted her i landet eller del-

tagelse i en erhvervsvirksomhed med fast driftssted her. [...] Skattepligten omfatter endvidere 

fortjeneste eller tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af formuegoder, der er knyttet til en 

sådan virksomhed. For så vidt angår aktier, omfatter skattepligten for faste driftssteder med und-

tagelse af selskaber omfattet af § 2 A, stk. 1, kun fortjeneste, tab og udbytte på aktier omfattet af 

aktieavancebeskatningslovens § 17 samt genbeskatningssaldo efter § 31 A..." 
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Kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 4:  

 

"Pligt til at svare indkomstskat til staten påhviler endvidere personer, der ikke er omfattet af § 1, 

og dødsboer, der behandles i udlandet, jævnfør dødsboskattelovens § 1, stk. 3, for så vidt de på-

gældende personer eller dødsboer: 4) Udøver et erhverv med fast driftssted her i landet. [...] 

Skattepligten omfatter udøvelse af erhverv med fast driftssted her i landet eller deltagelse i en 

erhvervsvirksomhed med fast driftssted her. [...] For så vidt angår aktier, omfatter skattepligten 

kun fortjeneste, tab og udbytte på aktier omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 17 opgjort 

efter reglerne for skattepligtige omfattet af § 1. Såfremt den skattepligtige bliver skattepligtig 

efter denne bestemmelse i forbindelse med ophør af skattepligt efter § 1 eller efter bestemmelser-

ne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst bliver hjemmehørende i udlandet, i Grønland eller på 

Færøerne, kan den skattepligtige vælge fortsat at være skattepligtig af fortjeneste, tab og udbytte 

opgjort efter reglerne for skattepligtige omfattet af § 1 af aktier i selskaber m.v., hvis formål er 

at fremme aktionærernes fælles erhvervsmæssige interesser gennem deres deltagelse som aftage-

re, leverandører eller på anden, lignende måde som led i den skattepligtiges erhvervsmæssige 

virksomhed her i landet. Tilsvarende gælder, hvis den skattepligtige modtager sådanne aktier 

efter aktieavancebeskatningslovens § 34 eller § 35 samt dødsboskattelovens §§ 36-38..." 

 

Ud fra dette kan udledes, at der er to betingelser, der skal være opfyldt før end, at personer og 

selskaber hjemmehørende i udlandet er omfattet af den danske lovgivning og herved bliver om-

fattet af skattepligt til Danmark: 

 

 Der skal udøves en erhvervsvirksomhed 

 Der skal være fast driftssted i Danmark. 

 

Ud fra selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a og kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 4 kan det udledes, 

at følgende aktier kan henføres til et dansk fast driftssted: 

 

 Næringsaktier efter aktieavancebeskatningsloven § 17 

 Aktier i selskaber, hvis formål er at fremme aktionærernes interesser mv.
 59
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Ovenstående aktier er derfor, de eneste typer af aktier, der opfylder de to betingelser, som er an-

givet ovenfor. 

 

Bestemmelserne i kildeskatteloven og selskabsskatteloven betyder derfor, at anlægsaktier ikke 

kan henføres til dansk fast driftssted, hvorved den udenlandske fysiske person eller det udenland-

ske selskab ikke er skattepligtig af aktieavancerne fra anlægsaktier. 

 

6.2.2 OECD's modeloverenskomst 

OECD’s modeloverenskomst er det overordnede udgangspunkt for dobbeltbeskatningsoverens-

komster mellem OECD-lande, herunder de fleste danske overenskomster. International juridisk 

dobbeltbeskatning sker i de tilfælde, hvor et selskab eller en person får indkomst fra et andet land 

(kildelandet) end det land, hvor de er hjemmehørende (domicillandet), hvorved der kan ske dob-

beltbeskatning af denne indkomst i både domicillandet samt kildelandet. OECD's modeloverens-

komst er udarbejdet for at forhindre denne dobbeltbeskatning. 

 

Domicillandet er det land, hvor den pågældende fysiske person eller selskab, der efter OECD's 

modeloverenskomst betragtes hjemmehørende i. Man kan kun være hjemmehørende i én stat, 

men i de tilfælde, hvor den fysiske person eller selskab anses for hjemmehørende i to stater skal 

artikel 4, stk. 2 eller 3 anvendes for at fastlægge, hvilket af de to lande, der skal anses for det 

hjemmehørende.
60

 Tidligere blev al indkomst beskattet efter globalindkomstprincippet, hvilket 

vil sige, at domicillandet beskatter al indkomst, uanset hvor denne er optjent. Med lov 426 af 6. 

juni 2005 er der nu indført et territorialprincip, hvorefter indtægter og udgifter vedrørende et fast 

driftssted i udlandet som udgangspunkt ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige ind-

komst. Det vil derfor sige, at domicillandet ikke længere kan beskatte indkomst optjent på et fast 

driftssted i udlandet, hvis territorialprincippet er valgt. 

 

Overenskomstens kildeland er den stat, hvor den fysiske person eller selskab ikke betragtes som 

hjemmehørende. Her sker der beskatning efter territorialprincippet, hvilket betyder, at der sker 

beskatning af den indkomst, der er tjent i denne stat. Overenskomstens kildeland er afskåret fra at 

beskatte indkomst og formue medmindre andet fremgår af den indgåede dobbeltbeskatningsover-

enskomst eller de interne skatteregler. Modeloverenskomsten siger, at hvis der sker dobbeltbe-
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skatning, og hvis kildelandet har beskatningsretten, da skal domicillandet yde lempelse, jævnfør 

artikel 23. 

 

Danmark har indgået dobbeltbeskatningsoverenskomster med mere end 70 lande.
61

 Overenskom-

sterne udarbejdes med udgangspunkt i OECD's "Committee on Fiscal Affaires" og er sidst blevet 

revideret i 2005
62

. OECD's modeloverenskomst med kommentarer tillægges i retspraksis også 

stor værdi ved fortolkningen af de interne danske skatteregler, der vedrører grænseoverskridende 

forhold. I administrativ praksis fortolkes de interne danske skatteregler i overensstemmelse med 

Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomster. Dobbeltbeskatningsoverenskomsterne sørger for, 

at domicillandet og/eller kildelandet pålægges at yde credit på skattekrav, der er opstået af de in-

terne skatteregler, således at dobbeltbeskatning forhindres. 

 

Jævnfør artikel 1 i OECD's modeloverenskomst fremgår det, at de, der er omfattet af overens-

komsten, "er personer, der er hjemmehørende i en eller begge af de kontraherende stater omfat-

tet af overenskomsten". 

 

Personer defineres, jævnfør artikel 3, stk. 1, litra a, som en fysisk person, et selskab og enhver 

anden sammenslutning af personer. Et selskab defineres, jævnfør artikel 3, stk. 1, litra b, som en-

hver juridisk person eller enhver sammenslutning, der i skattemæssig henseende behandles som 

en juridisk enhed.
63

 Med hjemmehørende menes, at enhver person der, jævnfør lovgivningen, er 

skattepligtig i den pågældende stat på grund af hjemsted, bopæl, ledelsens sæde eller lignende 

kriterium. Som det fremgår, har nationalitet ingen betydning, men derimod er det tilknytningen 

til staten, der er central. Overenskomsten omfatter indkomst- og formueskatter, der er beregnet 

på baggrund af hele indkomsten, hele formuen eller dele af samme, jævnfør artikel 2, stk. 2. 

 

6.2.3 Beskatning af aktieavance efter OECD's modeloverenskomst 

Artikel 7 er den generelle fordelingsbestemmelse af erhvervsindkomst i OECD's modeloverens-

komst. Det følger af artikel 7, stk. 1, 1. pkt., at beskatningsretten til erhvervsindkomst som ud-

gangspunkt er tildelt domicillandet, men at erhvervsindkomsten kan tildeles kildelandet, såfremt 

der er fast driftssted i kildelandet: 
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"Fortjeneste indvundet af et foretagende i en kontraherende stat kan kun beskattes i denne stat, 

medmindre foretagendet driver erhvervsvirksomhed i den anden kontraherende stat gennem et 

dér beliggende fast driftssted. Såfremt foretagendet driver sådan virksomhed, kan dets fortjene-

ste beskattes i den anden stat, men dog kun for så vidt angår den del deraf, som kan henføres til 

det faste driftssted." 

 

Som vi skal se i kapitel 8, defineres fast driftssted ifølge OECD's modeloverenskomst som "et 

fast forretningssted, hvor et foretagendes virksomhed helt eller delvis udøves", jævnfør artikel 5, 

stk. 1. Det er nu accepteret i international skatteret, at indtil der oprettes en erhvervsvirksomhed 

med fast driftssted i et andet land, vil virksomheden ikke blive omfattet dette lands lovgivning.
64

 

 

Det vigtigste i artikel 7, stk. 1, fremgår af 2. pkt., da denne fortæller, at det kontraherende land – 

hvis der er fast driftssted – kun må beskatte den del, der kan henføres til det faste driftssted. Nog-

le lande har nemlig taget det standpunkt, at når der er etableret fast driftssted i deres land, betyder 

det, at det skal omfattes under deres fiskale lovgivning, sådan så dette land kan beskatte hele den 

avance selskabet har fra dette land, uanset om avancen vedrører det faste driftssted eller anden 

virksomhed i dette land. Artikel 7, stk. 1, 2. pkt. skal forstås på den måde, at når der er fast drifts-

sted i et kontraherende land, skal dette lands skattemyndigheder se på de forskellige kilder til for-

tjeneste, der er i det pågældende land, og ved hver enkel kilde skal fast driftsstedskriteriet anven-

des.
65

 Dette kan betyde, at der er risiko for skatteunddragelse. Det er dog blevet vurderet i for-

bindelse med udarbejdelsen af modeloverenskomsten, at det primære formål har været at forhin-

dre unødig indgriben i de "eksisterende erhvervsorganisationers områder og i at afholde fra at 

pålægge udenlandske foretagender unødigt belastende krav om oplysninger" og ikke at undgå 

skatteunddragelse.
 66

  

 

Formålet med artikel 7, stk. 1 er herved at sørge for at begrænse et kontraherende lands ret til at 

beskatte de føromtalte avancer. 
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Selve beskatningen af aktieavancer er reguleret i modeloverenskomstens artikel 13. Artikel 13 

omhandler fortjeneste ved afståelse af formuegenstande, og vi vil ud fra denne artikel undersøge, 

hvilken stat, der har beskatningsretten til aktieavancer, som stammer fra Danmark. 

 

 Stk. 1 i artikel 13 omhandler fortjeneste af fast ejendom. Stk. 2 omhandler såkaldt rørlig for-

mue
67

, der udgør en del af erhvervsformuen i et foretagendes faste driftssted. Stk. 3 omhandler 

fortjeneste ved afståelse af skibe og luftfartøjer, mens stk. 4 omhandler fortjeneste ved afståelse 

af aktier, hvis værdi for mere end 50 procents vedkommende direkte eller indirekte hidrører fra 

fast ejendom. 

 

Af kommentarerne til artikel 13, pkt. 30, vedrørende artikel 13, stk. 4, fremgår følgende vedrø-

rende fortjeneste ved afståelse af aktier: "Artiklen indeholder ikke særlige regler for fortjeneste 

ved afståelse af aktier i et selskab (bortset fra aktier i et selskab, der er behandlet i stk. 4) eller af 

værdipapirer, obligationer, forskrivninger og lignende. Sådanne fortjenester kan derfor kun be-

skattes i den stat, hvori afhænderen er hjemmehørende."
68

 Fortjeneste ved afståelse af aktier må 

derfor være omfattet af artikel 13's stk. 5, idet det af stk. 5 fremgår, at "fortjeneste ved afståelse 

af alle andre aktiver end de i stk. 1, 2, 3 og 4 nævnte kan kun beskattes i den kontraherende stat, 

hvori afhænderen er hjemmehørende." 

 

Artikel 13, stk. 5 er en opsamlingsbestemmelse, der omfatter afståelse af blandt andet aktier.
69

 

Dette betyder som altovervejende hovedregel, at aktieavancer beskattes i den stat, hvor aktionæ-

ren er hjemmehørende, og kildelandet er således ikke i stand til at beskatte aktieavancen. Dog 

fremgår det af artikel 13, stk. 2, at i det omfang aktier kan henføres til et fast driftssted i overens-

komstens kildeland, vil overenskomstens kildeland dog være tildelt beskatningsretten: 

 

"Fortjeneste ved afståelse af aktiver, der ikke er fast ejendom, og som udgør en del af erhvervs-

formuen i et fast driftssted, som et foretagende i en af de kontraherende stater har i den anden 

kontraherende stat, herunder også fortjeneste ved afståelse af selve det faste driftssted (særskilt 

eller sammen med hele foretagendet), kan beskattes i denne anden skat." 
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Om aktierne kan henføres til et fast driftssted har således afgørende betydning for, hvilket land 

der har beskatningsretten. Det skal dog bemærkes, at der i modeloverenskomsten ikke skelnes 

mellem anlægs- eller næringsaktier, i forbindelse med det faste driftssted, som det er tilfældet i 

den danske lovgivning og dansk retspraksis. 

 

6.2.4 Danske regler versus OECD's modeloverenskomst 

Som vi netop har set i de to foregående afsnit, er der ikke fuldkommen overensstemmelse mel-

lem de danske regler og OECD's modeloverenskomst, hvad angår beskatningsretten af aktie-

avancer for personer og selskaber hjemmehørende i udlandet. Dette skyldes, at formålet med de 

nationale skatteregler er at sikre, at der sker beskatning, mens formålet med dobbeltbeskatnings-

overenskomsterne er at sikre, at dobbeltbeskatning undgås. I henhold til de danske regler kan der 

alene ske dansk beskatning af avancer på aktier, der kan henføres til et fast driftssted i Danmark, 

det vil sige næringsaktier. Af OECD's modeloverenskomst fremgår det derimod ikke, at sondrin-

gen mellem næringsaktier og ikke-næringsaktier skulle være afgørende for, hvor aktieavancen 

skal beskattes. Ordlyden i modeloverenskomstens artikel 13 tyder således ikke på, at sondringen 

mellem næringsaktier og ikke-næringsaktier har betydning for, om aktierne kan henføres til et 

fast driftssted eller ej. Sondringen mellem næringsaktier og ikke-næringsaktier i den danske lov-

givning betyder, at driftsstedsindkomsten, i et tilfælde med ikke-næringsaktier i Danmark, vil 

være forskellig fra driftsstedsindkomsten opgjort efter OECD's modeloverenskomst. 

 

Konklusionen må således være, at i den danske lovgivning hænger næringsaktier uløseligt sam-

men med fast driftsstedsbegrebet. Det er således relevant at undersøge, hvad der ligger i begrebet 

fast driftssted efter de danske regler samt OECD's modeloverenskomst, herunder hvornår der fo-

religger fast driftssted. 

 

6.3 Delkonklusion 

Formålet med kapitlet var at finde frem til, hvilken betydning aktieavancebeskatningsloven samt 

OECD’s modeloverenskomst har for beskatningen af en investorernes danske aktieavancer.  

 

Såfremt investorerne er hjemmehørende i Danmark og dermed er fuldt skattepligtig til Danmark, 

har det betydning for beskatningen, om investor er en juridisk enhed eller en fysisk person. Der-
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udover fandt vi, at der i de interne danske skatteregler sondres mellem anlægs- og næringsaktier. 

Ved næringsaktier indregnes fortjeneste og tab som udgangspunkt i den skattepligtige indkomst. 

Er der derimod tale om anlægsaktier, sondres der for selskabers vedkommende mellem korttids- 

og langtidsaktier. Aktieavancer og – tab på korttidsaktier medregnes ved opgørelsen af den skat-

tepligtige indkomst, mens aktieavancer og –tab på langtidsaktier ikke skal medregnes ved opgø-

relsen af den skattepligtige indkomst. For fysiske personer er aktieavancer på almindelige aktier 

skattepligtige, mens udnyttelsen af et eventuelt tab afhænger af, om der er tale om børsnoterede 

eller unoterede aktier. 

 

Er investorerne derimod hjemmehørende i udlandet defineres investorernes eventuelle begrænse-

de skattepligt af aktieavancerne til Danmark ud fra selskabsskatteloven og kildeskattelovens be-

stemmelser. Ud fra selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a og kildeskatteloven § 2, stk. 1, litra d 

skal betingelsen om at der udøves erhvervsvirksomhed i Danmark, samt at der eksisterer et fast 

driftssted i Danmark være opfyldt, for at fysiske personer og selskaber hjemmehørende i udlandet 

betragtes som begrænset skattepligtige til Danmark af aktieavancerne. Ud fra dansk lovgivning 

kan det endvidere udledes, at næringsaktier som udgangspunkt er de eneste aktier, der kan henfø-

res til fast dansk driftssted, og derved medføre begrænset skattepligt til Danmark. Dette skyldes, 

at anlægsaktier ikke opfylder betingelsen om at ”udøve et erhverv” med fast driftssted her i lan-

det. Ud fra dansk lovgivning kan det derfor udledes, at danske kapitalfondes udenlandske inve-

storer ikke er skattepligtige af deres aktieavancer til Danmark, idet kapitalfondes aktier i porte-

føljevirksomhederne betragtes som anlægsaktier. 

 

Ud fra OECD's modeloverenskomst fandt vi, at aktieavancer som udgangspunkt kun kan beskat-

tes i den stat, hvori afhænderen er hjemmehørende. Dog kan aktieavancerne beskattes i overens-

komstens kildeland, såfremt aktierne kan henføres til et fast driftssted i denne stat. Der er dog 

intet, der tyder på, at der i OECD's modeloverenskomst skelnes mellem anlægs- og næringsaktier 

ved vurderingen af, om der foreligger et fast driftssted. Denne forskel mellem interne danske 

skatteregler og OECD’s modeloverenskomst betyder, at Danmark har mulighed for at udvide be-

skatningen af udenlandske investorers aktieavancer fra Danmark, uden at bestemmelserne i 

OECD’s modeloverenskomst overskrides. En sådan beskatning kan ske ved at fjerne den danske 

bestemmelse om, at alene næringsaktier kan henføres til et dansk fast driftssted. 
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Kapitel 7. Er investorerne i kapitalfonde omfattet af næringsbeskatning? 

Vi vil i dette kapitel belyse, hvilken betydning næringsbegrebet har for beskatning af aktieavan-

cer, samt om investorerne i kapitalfonde er omfattet af næringsbegrebet. Hvorvidt investorerne i 

kapitalfondene er næringsdrivende med aktier eller ej, har som tidligere nævnt betydning for, 

hvorvidt investorerne bag kapitalfondene skal medregne gevinst og tab ved afståelse af aktier i 

den skattepligtige indkomstopgørelse.  

 

Vi vil i det følgende belyse dette ud fra en række afgørelser om forsikringsselskaber, pensions-

kasser, investeringsforeninger samt traditionelle ventureselskaber. 

 

Som vi fandt i det foregående kapitel, foretages næringsvurderingen ud fra syv forskellige for-

hold, jævnfør afsnit 6.1.1.1. Vi vil i det følgende gennemgå disse syv forhold og illustrere de for-

skellige forholds betydning for næringsvurderingen gennem en række afgørelser. De fleste af af-

gørelserne tager udgangspunkt i ventureselskaber. Kapitalfonde kan ikke umiddelbart sidestilles 

med ventureselskaber, da de to kapitalfondsformer ikke har samme formål. Til trods herfor me-

ner vi dog, at det er muligt at drage paralleller fra ventureselskaber over til en traditionel kapital-

fond. Dette mener vi, da kapitalfonde i mange henseender minder en del om ventureselskaber. 

Blandt andet er der lighed mellem investeringshorisonten og -profilen, samt det aktive ejerskab, 

som tidligere omtalt. Ventureselskaberne beskattes, under visse betingelser, ikke af sine aktie-

handler, og kapitalfonde kan således have et incitament til at lægge sin investeringsstrategi tæt op 

ad et ventureselskabs investeringsstrategi for at undgå dansk beskatning af aktieavancer mv. Vi 

finder det derfor relevant undervejs i analysen at påpege, om en kapitalfond afviger tilstrækkeligt 

fra ventureselskaber til at kunne blive omfattet af næringsbeskatning. Herefter vil vi kunne ana-

lysere, hvorfor kapitalfonde i dag ikke betragtes som næringsdrivende med aktier. Vi vil analyse-

re de syv forhold i henhold til en kapitalfonds virke, som vi gennemgik i kapitlerne 2 til 4 i den 

beskrivende del, samt diskutere rimeligheden i disse afgørende forhold. Dette gør vi for at analy-

sere os frem til, hvorfor en kapitalfond ikke er omfattet af næringsskattepligten. 

 

Derudover ønsker vi at finde frem til, hvilke faktorer vi finder væsentlige for næringsvurderin-

gen. Dette skal vi bruge til den videre analyse af, hvorledes vi kan udvide næringsbegrebet til og-

så at omfatte aktieinvesteringer gennem kapitalfonde, således at investorerne bliver omfattet af 

aktieavancebeskatning qua aktieavancebeskatningslovens næringsregler.  
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7.1 Dispositionernes erhvervsøkonomiske begrundelse 

At aktierne er erhvervet med videresalg for øje samt med henblik på gevinst er en grundlæggende 

forudsætning for næringsvurderingen.
70

 Det vil sige, at der i alle tilfælde af næring skal være tale 

om aktier, som er erhvervet med videresalg for øje, samt med henblik på gevinst. Afgørelsen TfS 

2008, 162 SR, som er gennemgået nedenfor, er et eksempel, hvor skatterådet gjorde det klart, at 

blandt andet selskabets formål med investeringerne har betydning for næringsvurderingen. 

 

I TfS 2008, 162 SR blev skatterådet blandt andet anmodet om at bekræfte, at et selskab under stiftelse ikke 

ville være omfattet af Aktieavancebeskatningsloven § 17, i det omfang der tilrettelagdes en formueforvaltning 

for aktier med en omsætning af aktier, der ikke overstiger 0,33 p.a. svarende til en gennemsnitlig ejertid på 

minimum 3 år. Selskabet skulle drive formueforvaltning. Af udkastet til selskabets vedtægter fremgik det, at 

"selskabets formål er at skabe en langsigtet kapitaltilvækst ved investering i børsnoterede aktier. Erhvervel-

sen finansieres ved A A/S's egenkapital samt lånte midler." Skatterådet anførte, at "A A/S er et nystiftet sel-

skab, hvis formål efter det oplyste er at skabe en langsigtet kapitaltilvækst for investorerne. Selskabet har så-

ledes ikke handel med aktier som sin erklærede handelsvej". Skatterådet anfører endvidere, at "uanset det er-

klærede formål er det selve den udøvede aktivitet og strategi, der er afgørende for om der foreligger næring, 

herunder omfanget af aktiviteten og dens systematik." Selskabet blev således vurderet som omfattet af Aktie-

avancebeskatningsloven § 17, idet skatterådet anførte, at en investeringsstrategi baseret på en gennemsnitlig 

ejertid på mindre end 4 år ikke kan anses for tilstrækkelig langsigtet. 

 

I ovenstående afgørelse gør skatterådet det således klart, at selskabets formål, jævnfør vedtægter-

ne har betydning for næringsvurderingen, men selve formålet med investeringerne alene vil ikke 

nødvendigvis medføre ikke-næring, men blot være en medvirkende faktor. Ved næringsvurderin-

gen må der således også tages hensyn til selve aktiviteten og den anvendte strategi, herunder in-

vesteringernes omfang og systematik, da formålet ikke altid stemmer fuldstændigt overens med 

den faktiske aktivitet og strategi, som det var tilfældet i ovenstående afgørelse. Det betyder, at 

kortsigtede aktieanskaffelser og salg ikke er ensbetydende med, at næringsvurderingen er opfyldt, 

men at en række andre kriterier også skal være opfyldt. 

 

Den næste afgørelse TfS 2000, 872 H viser, at på trods af, at et selskab ifølge vedtægterne har til 

formål at drive næringsvirksomhed med salg af aktier, da kan andre faktorer som den manglende 

professionelle tilknytning og aktiehandlernes manglende regelmæssighed og systematik medføre, 

at selskabet ikke falder ind under aktieavancebeskatningsloven § 17. 
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I TfS 2000, 872 H omhandler sagen et selskab, hvis formål ifølge vedtægterne er at drive handels- og investe-

ringsvirksomhed. Selskabet har haft meget begrænsede aktiehandler, som er foretaget af anpartshavernes æg-

tefæller, og som i øvrigt havde kautioneret for selskabets kassekredit, hvormed aktiehandlerne blev finansie-

ret. Ægtefællerne drev sædvanlig revisionsvirksomhed med investeringsrådgivning uden egentlig tilknytning 

til det finansielle marked. Selskabet erhvervede aktierne i næringsøjemed med henblik på hurtige avancer, 

fordi aktierne var erhvervet for lånte midler, og der således skulle betales renter af købesummerne. Selskabet 

havde til hensigt at foretage mange aktiehandler, men som følge af tab på handlerne var der ikke midler nok. 

Selskabet gjorde gældende, at selskabet måtte betragtes som næringsdrivende med aktiehandel, idet dette var 

aktionærernes hensigt ved stiftelsen. Højesteret udtalte, at selskabets aktiehandel ikke har haft en sådan re-

gelmæssig, systematisk og vedvarende karakter, at der var grundlag for at betragte selskabet som næringsdri-

vende med handel med aktier. Højesteret fandt i øvrigt, at hverken selskabets anpartshavere eller ægtefæller 

havde professionel tilknytning til det finansielle marked. På baggrund heraf statuerede Højesteret, at selskabet 

ikke kunne anses som næringsdrivende med handel med aktier. 

 

Vi har nu gennemgået to afgørelser, hvor vi har set, at virksomhedernes vedtægtsmæssige formål 

ikke nødvendigvis har afgørende betydning. Derimod har det betydning for næringsvurderingen, 

at aktierne er erhvervet med videresalg for øje, som jo netop er kapitalfondens formål. At aktier-

ne er erhvervet med videresalg for øje, kan dog ikke alene medføre næring, hvorfor der også må 

tages højde for, om der er andre faktorer, der taler for ikke-næring. Eksempelvis vil selve aktivi-

teten og den anvendte strategi, men også investeringernes omfang og systematik, den manglende 

professionelle tilknytning og aktiehandlernes manglende regelmæssighed og systematik medføre, 

at selskabet ikke falder ind under aktieavancebeskatningsloven § 17. 

 

Udfaldet af afgørelsen kan bære præg af, hvorvidt skatteyderen ønsker fradrag for tab eller om 

Skat ønsker at beskatte gevinsten. Som det fremgår af TfS, 872 H mener selskabet, at det var 

hensigten at have handel med aktier som sin næringsvej, hvilket Højesteret ikke var enige i. 

Denne afgørelse er netop et eksempel på, at skatteyderen ønsker tabsfradrag, men hvor dette afvi-

ses, hvilket kan virke bemærkelsesværdigt ud fra den betragtning, at aktierne var anskaffet med 

hurtige avancer for øje, da de var anskaffet for lånte midler. 

 

Som vi fandt frem til i foregående afsnit, er det en grundlæggende forudsætning for næringsvur-

deringen, at aktierne er erhvervet med videresalg for øje samt med henblik på gevinst. TfS 2002, 

605 LSR er også et eksempel på, at et ventureselskab ikke blev næringsbeskattet af sine aktie-

handler, da selskabets aktiehandler ikke var et mål i sig selv, men et middel i en langsigtet værdi-
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tilvækststrategi. Det har derfor betydning, om selskabets aktiehandler er erhvervet som led i en 

kort- eller langsigtet strategi. 

 

I TfS 2002, 605 LSR vedrører sagen et børsnoteret selskab, som siden 1984 har beskæftiget sig med investe-

ring i ikke-børsnoterede selskaber. Det er oplyst, at selskabet årligt foretager mellem 8-14 nye investeringer, 

mens der sælges mellem 6-13 selskaber årligt efter en ejertid på mellem 8 måneder og 12 år. Den kommunale 

skattemyndighed har vurderet selskabet til at være næringsdrivende med handel af aktier, ud fra den betragt-

ning, at selskabets investeringer er sket med fortjeneste for øje. Selskabets repræsentant har nedlagt påstand 

om nedsættelse af de selvangivne beløb, idet han har gjort gældende, at selskabet ikke driver næringsvirk-

somhed med handel med aktier som defineret i aktieavancebeskatningsloven § 3 (nu § 17). I afgørelsen be-

mærkes det, at selskabets aktiehandler ikke er et mål i sig selv, men et middel i en langsigtet værditilvækst-

strategi, som ikke medfører næringsbeskatning. Forsikringsselskaber og investeringsforeninger er eksempler 

på selskaber med en langsigtet værditilvækststrategi og idet det i sagen omhandlende selskab ikke afviger væ-

sentligt fra investeringsforeningernes profil, tyder dette på, at selskabet ikke er næringsdrivende. Landsskatte-

retten lægger desuden det begrænsede antal køb og salg af aktier til grund for sin udtalelse. 

 

Kapitalfonde opererer ofte med en begrænset investeringshorisont, da porteføljevirksomhederne 

som oftest ejes mellem i tre til syv år. Dette kunne tyde på, at kapitalfondes investeringer er kort-

sigtede set i forhold til den typiske anlægsinvestering. Omvendt er kapitalfondes aktiebesiddelser 

ofte længere end hos den klassiske næringsdrivende, selvom aktiebesiddelsen oftest er kortere 

end hos typiske anlægsinvesteringer. ATP påpeger, at grunden til kapitalfondes kortere investe-

ringshorisont i forhold til eksempelvis de børsnoterede selskabers formentlig skyldes, at børsno-

terede selskabers investeringer er blevet for kortsigtede: "Det faktum, at kapitalfondene opererer 

med en begrænset tidshorisont og derfor ofte kun ejer virksomhederne i to til syv år, bliver ofte 

forvekslet med, at kapitalfondenes strategier for virksomhederne er kortsigtede sammenlignet 

med de børsnoterede virksomheder. Det er nok nærmere lige omvendt. I en række danske virk-

somheder, som er blevet afnoteret i de senere år, har den købende kapitalfond fokuseret og troet 

mere på vækststrategier end det børsnoterede marked. [...] Det spørgsmål, som vi investorer og 

aktieanalytikere må stille os, lyder derfor: Er vi blevet for kortsigtede sammenlignet med kapital-

fondene?"
71

 ATP fungerer som investor i flere danske kapitalfonde,
72

 og det må formodes, at 

ATP i kraft af deres rolle som investor er positive over for kapitalfondes investeringsstrategi. Det 

er derfor vigtigt at forholde sig kritisk til ovenstående udtalelse. Uanset om kapitalfondes aktier 
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anses for at være kort- eller langsigtede, mener vi dog ikke, at investeringsperioden nødvendigvis 

bør tillægges nogen afgørende betydning ved næringsvurderingen, hvilket vi vil argumentere for i 

det nedenstående. 

 

Kapitalfondene holder som anført typisk deres porteføljevirksomheder i tre til syv år, hvilket i 

anlægsaktieforstand betyder, at aktiebeholdningen i nogle tilfælde ligger på en hårfin grænse 

mellem at være kortsigtet eller langsigtet. Ud fra den nævnte begrænsede ejertid formoder vi, at 

ingen kapitalfond vælger at sælge deres aktier inden tre år og herved frivilligt opnår beskatning 

heraf – medmindre avancen er stor nok! Herved opnår investorerne i kapitalfondene den skattefri 

status, der ofte diskuteres i medierne. Hvis hensigten er at videresælge aktierne for herved at op-

nå en aktiegevinst, kan vi undre os over denne afgrænsning af korttids- og langtidsaktier, da det 

herved udelukkende bør være hensigten, altså handelsnæringen i sig selv, som lægges til grund. 

 

Det væsentlige at pointere er, at selvom aktierne ikke opfylder næringsvurderingen og herved i 

stedet kvalificeres som anlægsaktier, bør hensigten med køb og salg af porteføljevirksomhederne 

stadig tages i betragtning. Ventureselskabernes formål er ikke det samme som kapitalfondes, 

selvom de to typer selskaber udadtil kan syne meget ens. Ventureselskabernes formål er at få en 

ny virksomhed op at stå og herefter sælge, når selskabet er modnet. Kapitalfondenes portefølje-

virksomheder købes, når disse allerede er modnet og kapitalfonden ser sin mulighed i at optimere 

selskabernes strukturer, aktiviteter mv. ved eksempelvis at fusionere virksomheder, frasælge 

mindre rentable dele af virksomheden mv. 

 

Når kapitalfondene køber deres porteføljeaktier, er det selvfølgeligt for at opnå en fremtidig ak-

tiegevinst, på samme måde som ventureselskaberne. Hvad end kapitalfondes aktier betragtes som 

kort- eller langsigtede, har disse selskaber alt andet lige en investeringshorisont, som i det store 

hele matcher ventureselskabers, til trods for at kapitalfondene har større fokus på at opnå et cash 

flow end ventureselskaberne. Idet ventureselskabers aktier, jævnfør retspraksis, betragtes som 

anlægsaktier, må det derfor konkluderes, at også kapitalfondes aktier må betragtes som anlægs-

aktier. Det er dog vores vurdering, at kapitalfondes formål med aktiehandler er med gevinst for 

øje og derfor bør næringsbeskattes. 

 

Ud fra ovenstående analyse finder vi derfor, at aktiehandlernes erhvervsøkonomiske begrundelse 

er en meget væsentlig faktor, der kan være medvirkende til, at aktierne anses som værende næ-
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ringsaktier. Dette skyldes, at aktierne anskaffes med videresalg for øje, hvorved formålet for an-

skaffelsen af aktierne får betydning for næringsvurderingen. 

 

7.2 Den skattepligtiges uddannelsesmæssige og professionelle baggrund for den 

udøvede aktivitet 

Retspraksis har vist, at den driftsansvarliges uddannelse og professionelle baggrund har medvir-

kende betydning for, om et selskab betragtes som næringsdrivende eller ej. Som vi så i afgørelsen 

TfS 2000, 872 H i foregående afsnit, blev selskabet vurderet som ikke-næringsdrivende blandt 

andet med henvisning til den manglende professionelle tilknytning til det finansielle marked for 

de ansatte, på trods af at selskabets formål ifølge vedtægterne var at drive næringsvirksomhed. 

 

Omvendt kan det være svært at undgå næringsbeskatning, hvis den driftsansvarlige person har 

særlig tilknytning til det finansielle marked. Ligningsvejledningen 2008-1, afsnit S.G.1.1. omta-

ler, at "ved afgørelsen af, om en person eller et selskab kan siges at drive næring med handel 

med aktier mv., kan der lægges vægt på sammenhængen mellem denne handel og personens eller 

selskabets øvrige aktiviteter. F.eks. vil en person, der som led i et ansættelsesforhold driver han-

del med aktier mv. for arbejdsgiverens regning og risiko, lettere kunne anses for at være næ-

ringsdrivende ved salg af egne aktier end en person med anden beskæftigelse." Dette bekræftes i 

nedenstående afgørelse, TfS 1993, 531 H, hvor en ansvarlig i en aktieafdeling i en vekselerer-

virksomhed blev kendt næringsskattepligtig for handel med aktier: 

 

TfS 1993, 531 H omhandlede spørgsmålet om en prokurist i en vekselerervirksomhed var næringsdrivende 

med handel af aktier og obligationer. Prokuristen var pr. 1. januar 1986 blevet medinteressent i virksomhe-

den. Handlerne var delvist finansieret gennem en løbende kredit hos arbejdsgiveren, og værdipapirerne blev 

typisk solgt efter relativ kort tid, for at opnå fortjeneste ved salg. Fortjenesterne var af betydelig størrelse set i 

forhold til lønindkomsten. I afgørelsen anfører skatteministeriet, at "prokuristens aktiviteter med hurtige køb 

og salg af værdipapirer, sammenholdt med hans professionelle tilknytning til kapitalmarkedet som prokurist i 

et vekselererfirma, må føre til, at fortjenesten på de omhandlede værdipapirer skal anses for erhvervet som led 

i hans næringsvej." Højesteret tog skatteministeriets udtalelse til følge for sin afgørelse. 

 

Den manglende tilknytning til det finansielle marked generelt medfører altså ikke-næring, på 

trods af at formålet med virksomheden er at drive næringsvirksomhed, mens det kan være svært 

at undgå næringsbeskatning, hvis den driftsansvarlige har særlig tilknytning til det finansielle 

marked, eksempelvis som led i et ansættelsesforhold, jævnfør TfS 1993,531 H ovenfor. Dette 
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virker som en naturlig sondring, idet eksempelvis personer ansat i den finansielle verden vil have 

svært ved at bevise, at de som privatpersoner ikke er næringsdrivende af aktiehandler foretaget i 

det private, når de til daglig lever af dette, jævnfør TfS 1993, 531 H. 

 

I SKM 2006, 408 LSR vurderede ligningsrådet, at investorerne i et kommanditselskab var næ-

ringsskattepligtige til trods for den anlægsprægede investeringsstrategi med den begrundelse, at 

ledelsen havde en professionel tilknytning til det finansielle marked. Dette blev dog senere af 

landskatteretten i TfS 2006, 741 LSR underkendt grundet virksomhedens karakter, det begræn-

sede antal handler samt den lave omsætningshastighed.
73

 

 

TfS 2006, 741 LSR vedrører en klage vedrørende Ligningsrådets bindende forhåndsbesked om næringsskat-

tepligt for investorerne i et kommanditselskab. Kommanditselskabet var endnu ikke stiftet, men påtænktes 

stiftet som en ny dansk investeringsenhed, som skulle investere i små og mellemstore børsnoterede virksom-

heder i Danmark. Formålet med investeringerne var at udvikle porteføljevirksomhederne gennem aktivt ejer-

skab, for derefter at afstå aktierne. Kommanditselskabet skulle foretage få, men store investeringer i 6-10 sel-

skaber, og kommanditselskabet forventedes at have en levetid på 10 år. Investeringernes levetid skulle holdes 

på 2,5 – 5 år, med en gennemsnitlig levetid på ca. 4 år. Ligningsrådet havde vurderet, at investorerne i kom-

manditselskabet var næringsskattepligtige af aktieavancerne, som følge af ledelsens professionelle tilknytning 

til det finansielle marked. Ligningsrådets afgørelse blev klaget til landskatteretten, som udtalte, at uanset den 

påtænkte professionelle tilrettelæggelse af kommanditselskabets investeringer, investeringernes omfang og 

ledelsens professionelle baggrund, kunne kommanditselskabets handler ikke anses for næringsvirksomhed. 

Landsskatteretten lagde virksomhedens karakter samt det begrænsede aktiehandler og omsætningshastigheden 

til grund for sin udtalelse. 

 

Om en kapitalfond betragtes som næringsdrivende må derfor blandt andet kunne bero på de 

driftsansvarliges uddannelse og professionelle baggrund. Der kan naturligvis være stor forskel 

herpå de enkelte selskaber imellem, og det kan derfor være svært at sige noget generelt herom, 

hvorfor vurderingen må bero på de konkrete sager. Jævnfør afgørelsen ovenfor kan tilknytningen 

dog ikke alene betyde næringsbeskatning. 

 

Jævnfør ovenstående kan det herved udledes, at hvis en ansat i forbindelse med sit ansættelses-

forhold driver handel med aktier mv. for arbejdsgiverens regning og risiko, da vil denne person 

lettere kunne anses for at være næringsdrivende ved salg af egne aktier end en person med anden 
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beskæftigelse. Igen er her ikke tale om en afgørende faktor, men en faktor, der skal sammenhol-

des med de øvrige faktorer, som kan være med til at statuere handel med næringsaktier. 

 

Det skal bemærkes, at afgørelserne i dette afsnit alle har omhandlet enten privatpersoner eller 

mindre selskaber, hvis størrelse ikke kan sammenlignes med kapitalfondenes størrelse. Der er 

derfor naturligvis også forskel på, hvorvidt et mindre investeringsselskab eller en kapitalfond kan 

anses som professionel med handel med aktier. Når alt kommer til alt, må det kunne lægges til 

grund, at kapitalfondenes medarbejdere er professionelle og har en professionel baggrund. Dette 

begrunder vi med, at investering i porteføljevirksomheder er kapitalfondenes levevej, og at det 

derfor er en forudsætning for kapitalfondens overlevelse, at medarbejderne har en tilstrækkelig 

professionel baggrund. Vi vil derfor i vores videre analyse forudsætte, at kapitalfonde anses for at 

være professionelle med handel med aktier, da vi mener alt andet vil være urimeligt at antage. 

Den skattepligtiges eller driftsansvarliges uddannelse og professionelle baggrund vil derfor ikke 

være en af de faktorer, vi vil anvende i vores videre analyse, da vi antager, at den altid vil være til 

stede hos kapitalfonden. 

 

7.3 Dispositionernes systematiske og professionelle tilrettelæggelse 

Som vi allerede har stiftet bekendtskab til i de ovenstående afgørelser, har også aktiehandlernes 

systematik og regelmæssighed betydning for næringsvurderingen. Særligt i TfS 2000, 872 H 

lægges der til grund, at selskabets aktiehandel ikke har haft en sådan regelmæssig, systematisk og 

vedvarende karakter, at der var grundlag for at betragte selskabet som næringsdrivende. Også i 

nedenstående afgørelse, SKM 2003, 335 VLR, når landsskatteretten frem til samme resultat: 

 

SKM 2003, 335 VLR vedrørte sagen om, hvorvidt et selskab i en række indkomstår kunne anses for næ-

ringsdrivende med handel med aktier og værdipapirer. Selskabet drev virksomhed med køb og salg af aktier 

og aktieoptioner, og var sambeskattet med en dattervirksomhed. Det er i afgørelsen oplyst, at selskabets 

driftsansvarlige person var gårdejer og revisor af uddannelse. Endvidere oplyses det, at antallet af aktiehand-

ler beløber sig til 35 stk. i 1997, herudover 93 handler med aktieoptioner, 44 handler i 1998 og 18 handler i 

1999. Selskabets repræsentant anførte, at selskabet havde en berettiget forventning om, at selskabet var næ-

ringsdrivende med handel af aktier, idet selskabets sambeskattede datterselskab havde modtaget skriftlig be-

kræftelse på, at de stedlige skattemyndigheder havde anerkendt datterselskabet som næringsdrivende med 

handel af aktier. Repræsentanten anførte, at idet selskabets aktiviteter ikke afveg væsentligt fra datterselska-

bets, har repræsentanten konkluderet, at tilkendegivelsen tillige har været gældende for selskabet. Landsskat-

teretten udtalte, at efter det oplyste om den begrænsede regelmæssighed og systematik i de foretagne handler, 

om at den driftsansvarlige person ikke havde nogen professionel tilknytning til det finansielle marked samt at 
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selskabets aktivitet finansieredes af den optjente egenkapital, da finder landsskatteretten ikke, at selskabet kan 

anses for at være næringsdrivende med handel af aktier efter aktieavancebeskatningsloven § 3 (nu § 17). 

 

I TfS 2000, 872 H og SKM 2003, 335 VLR skulle betingelsen om en systematisk og professionel 

tilrettelæggelse af aktiehandlerne altså også være til stede - udover betingelserne om, at aktierne 

er erhvervet med videresalg for øje samt med henblik på gevinst. Den systematiske og professio-

nelle tilrettelæggelse kræver, at selskabets aktier er frit omsættelige, at aktierne prisfastsættes of-

te, at aktierne ikke skal ejes i minimumsperioder, at der er tale om mindre aktieposter, samt at 

den samme aktie kan købes, sælges, genkøbes og sælges på ny.
74

 Aktier med en sådan karakteri-

stika må nødvendigvis enten være børsnoteret eller noteret på en anden form for autoriseret mar-

kedsplads, og det må på baggrund heraf antages, at aktienæring er forbeholdt handel med notere-

de aktier. 

 

Afgørelsen TfS 2000, 872 H vedrørte et ventureselskab, og det er derfor relevant at sammenhol-

de ventureaktiers karakteristika med en børsnoteret akties karakteristika, jævnfør ovenstående. 

Ventureaktier er karakteriseret ved, at aktierne er unoterede og ikke frit omsættelige, at venture-

investeringer ikke er tilgængelige for offentligheden, at aktierne typisk ejes i tre til fem år, at 

ejerandelene er så store, at der opnås indflydelse på selve driften af porteføljevirksomheden, samt 

at ventureselskabet aldrig er inde og ude af den samme investering flere gange.
75

 Ved at sam-

menholde ventureaktiers karakteristika med børsnoterede aktiers karakteristika ses det således, at 

ventureaktier ikke opfylder betingelserne om en systematisk og professionel tilrettelæggelse af 

aktiehandlerne, idet disse betingelser ikke harmonerer med et ventureselskabs aktivitet. De op-

købte aktier i kapitalfonde afviger ikke væsentligt fra ventureselskabers, da aktierne ved opkøb 

ofte afnoteres, således at aktierne ikke er tilgængelige for offentligheden. Porteføljevirksomhe-

derne ejes oftest i tre til syv år, og idet kapitalfonden ofte opkøber samtlige aktier i porteføljesel-

skabet, har kapitalfonden stor indflydelse på porteføljeselskabets drift. Endelig er en kapitalfond i 

lighed med ventureselskaber sjældent inde og ude af den samme investering flere gange. På bag-

grund heraf må det derfor konkluderes, at heller ikke kapitalfondes aktier har en sådan karakteri-

stika, som muliggør en tilpas systematisk og professionel tilrettelæggelse af aktiehandlerne. 
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Af afgørelserne kan det herved udledes, at det er nødvendigt med en vis regelmæssighed samt 

systematik ved handlerne for, at der kan være tale om, at et selskab vurderes som næringsdriven-

de med handel af aktier. Vi mener derfor, at denne faktor har en væsentlig betydning i bedøm-

melse af næringsskattepligten for kapitalfondens investorer. Dette skyldes, at denne faktor i flere 

afgørelser har været en af de afgørende faktorer for, at ventureselskabet ikke er dømt som væren-

de næringsskattepligtig. Denne faktor vil derfor blive anvendt i vores videre analyse. 

 

7.4 Dispositionernes antal og hyppighed 

Aktiehandlernes antal og hyppighed har ligeledes stor betydning for, om et selskab kan siges at 

være næringsdrivende, hvor et stort antal aktiehandler med en vis hyppighed taler for næring. 

 

For at der kan være tale om næring med handel med aktier, skal der være tale om aktiehandler af 

et stort antal samt med en vis hyppighed. Hvor stort et antal handler der skal være tale om, før at 

man går ud fra, at der er tale om næringsaktier, er ikke nærmere fastlagt i lovens eller dennes for-

arbejder. I TfS 2002, 605 LSR blev der foretaget 8 til 14 nye køb årligt og 6 til 13 salg, mens 

ejertiderne lå på mellem 8 til 12 måneder. Det blev her bemærket, at antallet af aktiehandler an-

sås for relativt begrænset. I TfS 2003, 335 VLR var der foretaget henholdsvis 35, 44 og det sidste 

år 18 handler. Her var fokus på den manglende regelmæssighed samt systematik, og ikke på an-

tallet af aktiehandler. Betydningen af antallet af aktiehandler er altså ikke tillagt stor betydning i 

de respektive afgørelser. 

 

Handlernes antal og hyppighed alene gør ikke aktier til næringsaktier. Men som vi skal se i næste 

afgørelse, TfS 2005, 194 LR, har en vis omsætningshastighed til gengæld væsentlig betydning. 

 

I TfS 2005, 194 LR blev ligningsrådet bedt om at bekræfte, at et selskab med omsætning af aktier på 0,2 p.a. 

svarende til en gennemsnitlig ejertid på 5 år, ikke vil være omfattet af aktieavancebeskatningsloven § 3 (nu § 

17). Målet med selskabet var ved hjælp af investering i forskellige aktivtyper kombineret med et fremmedfi-

nansieringselement at opnå et langsigtet afkast. Ved vurderingen blev der lagt vægt på, at antallet af handler 

ikke er et selvstændigt moment i næringsvurderingen, men at antallet af handler derimod må sammenholdes 

med omfanget af disse. Det blev således vurderet, at selskabet ikke var næringsskattepligtig af handlen med 

aktier som følge af den lave omsætningshastighed af formuen og en gennemsnitlig ejertid på 5 år. 

 

Som det fremgår af TfS 2005, 194 LR, er der ved ligningsrådets næringsvurdering ikke blevet 

lagt vægt på antallet af handler, men i stedet har omsætningshastigheden betydning for nærings-
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vurderingen. De fleste kapitalfonde investerer i et begrænset antal porteføljevirksomheder, hvor 

hver porteføljevirksomhed oftest ejes mellem tre til syv år. Kapitalfondenes handel med aktier 

har derfor ofte en relativ lav omsætningshastighed. I TfS 2005, 194 LR har det pågældende sel-

skab en omsætningshastighed på 0,2 p.a., svarende til en gennemsnitlig ejertid på fem år, og det 

blev her vurderet, at selskabet ikke ville blive anset for næringsskattepligtigt af aktiehandlerne. I 

TfS 2008, 162 SR havde aktiebeholdningen en gennemsnitlig omsætningshastighed på 0,33 p.a., 

svarende til en gennemsnitlig ejertid på blot tre år, hvilket resulterede i, at selskabet blev anset 

for omfattet af aktieavancebeskatningsloven § 17. Omsætningshastighederne har således en bety-

delig vægt i næringsvurderingen, hvor en gennemsnitlig ejertid på fire år og herunder medfører 

næring i henhold til det bindende svar fra landsskatteretten, jævnfør TfS 2006, 741 LSR. Det skal 

bemærkes, at afgørelsen i TfS 2008, 162 SR ikke umiddelbart er i overensstemmelse med aktie-

avancebeskatningsloven § 8 og § 9, idet det af aktieavancebeskatningsloven § 9 fremgår, at aktier 

ejet i mere end tre år er skattefrie. Denne tilsyneladende uoverensstemmelse skyldes, at nærings-

beskatning går forud for beskatning efter aktieavancebeskatningslovens regler om almindelige 

aktier – herunder §§ 8-9.
76

 

 

Det må formodes, at kapitalfondes handel med aktier i porteføljevirksomhederne har en omsæt-

ningshastighed, der ikke i sig selv vil medføre næringsbeskatning, idet kapitalfonde typisk holder 

aktierne i porteføljevirksomhederne i tre til syv år, hvilket gennemsnitligt giver en lavere omsæt-

ningshastighed. Det tyder derfor på, at hvad angår en kapitalfonds handel med aktier i portefølje-

virksomhederne, er der hverken tilstrækkeligt mange aktiehandler, tilstrækkelig hyppighed eller 

en tilstrækkelig omsætningshastighed til, at kapitalfonden kan betragtes som næringsdrivende. 

 

Det er ud fra ovenstående konklusion vores vurdering, at aktiernes omsætningshastighed har en 

afgørende betydning for næringsvurderingen. I vores videre analyse af hvordan det er muligt at 

beskatte kapitalfonde, vil vi derfor inddrage denne faktor. 
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7.5 Dispositionernes egnethed i henseende til at afkaste økonomisk fortjeneste 

Det er desuden et element i næringsvurderingen, at aktiehandlerne er egnet til at opnå en økono-

misk fortjeneste ved videresalg. Det må formodes, at der ved alle handler med aktier tilstræbes 

en økonomisk gevinst, men at den økonomiske gevinst ved videresalg kan have større eller min-

dre betydning, alt efter om der er tale om lang- eller kortsigtede investeringer. 

 

Retspraksis har vist, at selskaber med en investeringsstrategi, der ligger tæt op ad eksempelvis 

investeringsforeningers langsigtede investeringshorisont, ikke betragtes som næringsdrivende. 

Dette er også TfS 2002, 605 LSR et eksempel på. 

 

Idet selskabet i ovenstående afgørelse har erhvervet aktierne med henblik på en langsigtet værdi-

tilvækst, vurderes aktiernes således at være anlægsaktier, selvom der måske handles aktier i et 

betydeligt omfang. Afgørelsen tyder endvidere derfor på, at forsikringsselskaber, investeringsfor-

eninger samt selskaber, som minder herom – herunder kapitalfonde – ikke betragtes som næ-

ringsdrivende med handel af aktier. Omkring den skattemæssige behandling af blandt andet inve-

steringsselskaber anfører Christen Amby i SR-Skat 1989.0374, at "omfattet af næringsbeskatning 

er typisk pengeinstitutter og fondshandlere i øvrigt, medens forsikringsselskaber og investerings-

selskaber ikke er omfattet af næringsbegrebet, selvom de jo også har en omfattende daglig han-

del. Når de ikke er omfattet, skyldes det, at investeringen i aktier normalt er egenfinansieret og 

har til formål at skabe et løbende afkast og værditilvækst. Netop her vil 3 års reglen jo opfange 

avancerne ved salg efter korttidsbesiddelse." Det skal i denne forbindelse bemærkes, at eksem-

pelvis forsikringsselskabers levevej ikke består i at handle med aktier, men at yde forsikrings-

virksomhed. Der kan derfor ikke være tvivl om, at eksempelvis forsikringsselskabers aktier er 

anlægsaktier. 

 

Om der er tale om handel med aktier med fortjeneste for øje, så vi ligeledes havde betydning for 

næringsvurderingen. Som vi konkluderede i et tidligere afsnit, må det formodes, at alle aktier, 

som en kapitalfond investerer i, erhverves med fortjeneste for øje, men der er forskel på fortjene-

stens betydning ved erhvervelsen, alt efter om der er tale om kort- eller langsigtede investeringer. 

I TfS 2002, 605 LSR så vi, at et ventureselskab blev vurderet som ikke-næringsskattepligtigt, da 

selskabets aktiehandler ikke var et mål i sig selv, men et middel i en langsigtet værditilvækststra-

tegi. Selskabets formål afveg desuden ikke væsentligt fra investeringsforeningers, som ikke næ-
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ringsbeskattes. Denne langsigtede værditilvækststrategi er typisk for ventureselskaber og investe-

ringsforeninger, hvis aktier derfor betragtes som anlægsaktier. 

 

De danske kapitalfonde har valgt at lægge deres investeringsstrategi tæt op ad ventureselskaber-

nes for derved ligeledes at undgå næringsbeskatningen. Alene kapitalfondens typiske investe-

ringshorisont på tre til syv år vil tale for en langsigtet værditilvækststrategi i lighed med venture-

selskaber, men det bør dog holdes for øje, at ventureselskaber og kapitalfonde på ét punkt er for-

skellige fra hinanden; en kapitalfond vil typisk opkøbe og videresælge porteføljevirksomheder 

for at opnå størst mulig fortjeneste, mens et ventureselskab i højere grad søger at udvikle porte-

føljevirksomhederne. 

 

Der er i de analyserede afgørelser ikke blevet lagt afgørende vægt på aktiehandlernes egnethed i 

henseende til at afkaste økonomisk fortjeneste, hvorfor vi ikke mener, at der er grundlag for at 

anvende denne faktor i vores videre analyse. 

 

7.6 Dispositionernes absolutte og relative vægt i den skattepligtiges økonomi 

Af Ligningsvejledningen 2008-1, afsnit S.G.1.1 fremgår det, at "blandt de momenter, der får be-

tydning for næringsvurderingen, kan nævnes [...]omsætningens størrelse, herunder salgsavan-

cernes eller dispositionernes vægt i den skattepligtiges økonomi..." Dispositionernes vægt i den 

skattepligtiges økonomi vil derfor også være en faktor i næringsvurderingen.  

 

Dette fremgår ligeledes af TfS 1993, 531 H, hvor det blev vurderet, at en prokurists handel med 

aktier og obligationer var næringsskattepligtig. Prokuristens fortjenester af handlerne var af bety-

delig størrelse set i forhold til lønindkomsten og var medvirkende til næringsvurderingen. 

 

Jævnfør aktieavancebeskatningsloven § 17, skal gevinst og tab ved afståelse af aktier medregnes 

i den skattepligtige indkomstopgørelse, hvis den skattepligtige udøver næring ved køb og salg af 

aktier. Næring foreligger, når aktionæren har som erhverv at handle med aktier og lignende vær-

dipapirer, og de pågældende aktier mv. er erhvervet med afståelse for øje.
77

 Det skal bemærkes, 

at i kapitalfonde udgør aktiehandlerne og udviklingen af de opkøbte virksomheder netop selve 

selskabets formål. Dette kan tale for, at netop køb og salg af aktierne må udgøre selskabets næ-
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ring, hvorfor investorerne i kapitalfonde bør næringsbeskattes af deres afkast af de underliggende 

aktieinvesteringer. Omvendt kan det dog anføres, at de systematiske køb og salg af aktier, som er 

en ufravigelig betingelse for næring, ikke er forenelig med kapitalfondes virke. 

 

Idet kapitalfondes investering i aktier i porteføljevirksomheder samt medvirken til udviklingen af 

disse selskaber udgør selve kapitalfondens levevej, mener vi ikke, at aktiehandlernes absolutte og 

relative vægt har den fornødne relevans i vores videre analyse. Dispositionernes vægt i den skat-

tepligtiges økonomi vil derfor ikke være en af de faktorer, vi vil anvende i vores videre analyse. 

 

7.7 Dispositionernes fremmedfinansiering ved låntagning, etc. 

Det sidste element, der kan have betydning for næringsvurderingen, er aktiernes egen- eller 

fremmedfinansiering. Såfremt aktierne primært er erhvervet ved fremmedfinansiering, kan der 

blive tale om næring, da aktionæren kan have et større behov for at videresælge aktierne inden 

for en kortere periode for at være i stand til at tilbagebetale lånene, end hvis aktionæren har egen-

finansieret aktieanskaffelserne. En høj grad af egenfinansiering taler derfor modsat for ikke-

næring. 

 

Ved en kapitalfonds opkøb af en porteføljevirksomhed optager akkvisitionsselskabet et banklån 

til delvis finansiering af købesummen.
78

 Selve kapitalfonden står for den egenkapitalfinansierede 

del af købesummen. Idet kapitalfonden ikke direkte har lånefinansieret opkøbet, men i stedet har 

finansieret opkøbet igennem akkvisitionsselskabet, må det konkluderes, at finansieringen taler 

for ikke-næring. Dog bør man holde sig for øje, at såfremt kapitalfonden og dets underliggende 

datterselskaber, herunder akkvisitionsselskabet, betragtes som en koncern –  og finansieringen 

derfor ligeledes betragtes som en helhed – da er størstedelen af købesummen oftest finansieret 

via fremmedkapital inden for koncernen. Set i dette perspektiv, kan der derfor argumenteres for, 

at aktiehandlernes finansieringsgrad kan tale for næring. Det er vores holdning, at en kapitalfond 

og de underliggende datterselskaber skal betragtes som en koncern, hvorved købesummen må 

betragtes som primært fremmedfinansieret. 
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Dette sidste element set i henhold til praksis er dog ikke særligt vigtigt ved vurderingen af næ-

ring.
79

 I TfS 2000, 872 H fremgår det, at det omhandlede selskab havde erhvervet aktier i næ-

ringsøjemed med henblik på hurtige avancer, fordi aktierne var erhvervet for lånte midler, og der 

således skulle betales renter af købesummerne. På trods af fremmedfinansieringen blev selskabet 

vurderet som ikke-næringsdrivende, idet selskabets aktiehandler ikke havde haft en sådan regel-

mæssig, systematisk og vedvarende karakter, som er en betingelse for næring.  

 

Da denne faktor ikke ses at være blevet tillagt væsentlig vægt i de gennemgåede afgørelser, me-

ner vi ikke, at denne faktor kan have afgørende betydning for næringsvurderingen. Graden af 

egen-/fremmedfinansiering vil derfor ikke være en af de faktorer, vi vil anvende i vores videre 

analyse. 

 

7.8 Delkonklusion 

Ud fra vores analyse må vi konkludere, at selve næringsbegrebet er relativt snævert, idet det til-

syneladende er få forhold i vurderingen, som afgør, hvornår et selskab er næringsdrivende eller 

ej. Vi fandt frem til, hvilke af de syv forhold, der tilsyneladende har størst betydning ved en vur-

dering af, om et selskab kan anses for næringsskattepligtig. 

 

Kapitalfondens investeringsstrategi minder om ventureselskabers, som jævnfør retspraksis anses 

for at handle med anlægsaktier. Idet kapitalfondes investeringsstrategier minder om venturesel-

skabers, må alene dette forhold tale for ikke-næring. 

 

Aktiernes omsætningshastighed har ligeledes stor betydning for næringsvurderingen, hvor en 

gennemsnitlig ejertid på mindre end fire år medfører næringsbeskatning. Kapitalfonde har typisk 

hverken tilstrækkelig antal aktiehandler eller en tilstrækkelig høj omsætningshastighed, til at ka-

pitalfonden kan anses for næringsskattepligtig. 

 

Da aktierne i porteføljevirksomhederne typisk afnoteres, således at aktierne ikke er frit tilgænge-

lige samt at en kapitalfond sjældent er inde og ude af den samme investering flere gange, opfyl-

der kapitalfonden ikke kravene for, at den systematiske og professionelle tilrettelæggelse er op-

fyldt. Porteføljevirksomhederne ejes oftest mellem tre og syv år, og idet kapitalfonden ofte opkø-
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ber samtlige aktier i porteføljeselskabet har kapitalfonden stor indflydelse på porteføljeselskabets 

drift, hvilket ligeledes betyder, at den systematiske og professionelle tilrettelæggelse ikke følges 

af en kapitalfond. 

 

Som det således fremgår, kan hverken kapitalfondens investeringsstrategi, aktiehandlernes om-

sætningshastighed eller aktiehandlernes systematik eller regelmæssighed medføre næringsbe-

skatning. Det kan dog tænkes, at der eksisterer kapitalfonde, som har en karakteristika, der gør, at 

disse er næringsskattepligtige, på trods af at den typiske kapitalfond, jævnfør ovenstående, ikke 

er næringsskattepligtig. 
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Kapitel 8. Analyse af begrebet fast driftssted 

Som vi netop har set i kapitel 6, kan udenlandske fysiske personer og selskaber kun beskattes af 

aktieavancer i kildelandet, såfremt aktieavancerne kan henføres til et fast driftssted. Denne betin-

gelse er gældende både i dansk lovgivning samt i OECD's modeloverenskomst. Det er derfor re-

levant at undersøge, hvad der forstås ved udtrykket "fast driftssted". Vi vil gøre brug af vores un-

dersøgelser under sammenfatningen i kapitel 9, hvor vi undersøger hvordan kapitalfondes inve-

storer beskattes af deres danske aktieavancer. 

 

Vi vil i dette kapitel undersøge, hvordan fuldt og begrænset skattepligtige fysiske og juridiske 

personer beskattes efter dansk lovgivning, herunder hvornår der foreligger fast driftssted efter 

gældende danske regler, jævnfør afsnit 8.1. Endelig vil vi gennemgå fast driftsstedsbegrebet i 

henhold til OECD's modeloverenskomst i afsnit 8.2 samt undersøge, om Danmark har en forplig-

telse til at fortolke interne danske skatteregler i overensstemmelse med OECD's modeloverens-

komst i afsnit 8.3. Afslutningsvis vil en delkonklusion samle op på kapitlets konklusioner, jævn-

før afsnit 8.4. 

 

8.1 Beskatningsretten efter gældende danske regler 

8.1.1 Fuld skattepligt efter gældende danske regler 

Fuld skattepligt er kendetegnende ved, at personen eller selskabet har en kvalificeret tilknytning 

til Danmark.
80

 Med det nu indførte territorialprincip i 2005, betyder det, at indtægter og udgifter 

vedrørende et fast driftssted i udlandet som udgangspunkt ikke medregnes ved opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst. Det betyder, at det kun er den indkomst, der er tjent i Danmark, der skal 

medtages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Vi gennemgår i det følgende reglerne 

for fuld skattepligt af juridiske enheder og herefter af personer. 

 

8.1.1.1 Juridiske enheder 

I hovedtræk fremgår det af selskabsskatteloven § 1, at følgende selskaber, der er hjemmehørende 

heri landet, er fuldt skattepligtige her til landet: Aktie- og anpartsselskaber, kooperative forenin-

ger, andelsselskaber og andelsforeninger.
81

 Bestemmelsen omhandler alene juridiske enheder, 
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 Det fremgår af selskabsskatteloven §1, at der påhviler skattepligt på følgende selskaber og foreninger m.v., der er 

hjemmehørende her i landet: 1) indregistrerede aktieselskaber, 2) andre selskaber, i hvilke ingen af deltagerne hæfter 

personligt for selskabets forpligtelser, og som fordeler overskuddet i forhold til deltagernes i selskabet indskudte 

kapital, 2 a) sparekasser, andelskasser, sammenslutninger af andelskasser efter §§ 89-96 i lov om finansiel virksom-



Kandidatafhandling 

Copenhagen Business School  

 Side 66 ud af 121  

som defineres som skattemæssigt selvstændige, og af denne grund falder eksempelvis I/S'er, 

K/S'er, partrederier og joint ventures uden for kredsen af skattepligtige.
82

 

 

For alle selskaber oplistet i selskabsskatteloven § 1 gælder der endvidere et krav om, at for at 

kunne blive anset som skattepligtig, da skal selskabet også være hjemmehørende her i landet. For 

aktie- og anpartsselskaber er det dog tilstrækkeligt, at selskabet er indregistreret her i landet, 

jævnfør selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1. For alle andre selskaber anses selskabet for at være 

hjemmehørende her i landet, hvis ledelsen har sit sæde her, jævnfør selskabsskatteloven § 1, stk. 

6. Ved vurderingen af, hvor ledelsen har sit sæde er det afgørende, hvor beslutningerne i forbin-

delse med den daglige drift faktisk træffes. I den forbindelse lægges der endvidere vægt på, hvor 

ledelsen mødes.
83

 

 

8.1.1.2 Fysiske personer 

Efter kildeskatteloven § 1, stk. 1 indtræder den fulde skattepligt for fysiske personer ved bopæl 

eller ophold her i landet, ved tjeneste eller ophold på danske skibe samt ved udsendelse af landet 

i forbindelse med tjeneste for den danske stat eller kommuner.  

 

Der kan naturligvis ikke være tvivl om bopælen, når personen er født og har levet hele sit liv her 

i landet. I tilfælde hvor dette ikke er tilfældet, kan bopælsbegrebet omvendt være mere vanskeligt 

at tolke. Ved vurderingen af, om den fysiske person har bopæl her i landet, lægges der vægt på, 

om personen har tilkendegivet, at vedkommende agter at have hjemsted her i landet. Endvidere 

lægges der vægt på, hvor vedkommende har familie, har truffet de mest omfattende foranstalt-

ninger til sit underhold, oftest opholder sig, og om vedkommende driver virksomhed her i landet 

og/eller har bil eller båd her i landet, medlemskab af danske foreninger, bankkonti i danske pen-

geinstitutter mv.
 84

 

                                                                                                                                                                           
hed og foreninger oprettet i henhold til § 207 i lov om finansiel virksomhed, 2 b) slettet, 2 c) slettet, 2 d) DSB, 2 e) 

elselskaber, 2 f) kommuner, der driver netvirksomhed og øvrig virksomhed, som enten er omfattet af elforsyningslo-

vens §2, stk. 1, eller undtaget efter § 2, stk. 4, fra elforsyningslovens bestemmelser (elnæringsvirksomhed), 2 g) 

Energinet Danmark, 3) andelsforeninger, 3 a) brugsforeninger, 4) foreninger, 5) gensidige forsikringsforeninger, 5 a) 

investeringsforeninger, 5 b) fonde og foreninger som nævnt i § 216 i lov om finansiel virksomhed, KommuneKredit 

og Dansk Eksportfinansieringsfond, 6) andre foreninger, korporationer, stiftelser, legater og selvejende institutioner. 
82
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Ved ophold her i landet uden bopæl, indtræder den fulde skattepligt, jævnfør kildeskatteloven § 

1, stk.1, nr. 2 ved ophold i mindst seks måneder. Heri medregnes kortvarige ophold i udlandet på 

grund af ferie eller lignende. 

 

8.1.2 Begrænset skattepligt efter gældende regler i Danmark 

Begrænset skattepligt samt fast driftsstedsproblematikken er relevant, når vi har med udenland-

ske investorer at gøre, da det er det faste driftssted, der er afgørende for, hvorvidt der eventuelt 

skal ske beskatning af gevinster og tab på aktier. Et fast driftssted er ikke en selvstændig juridisk 

enhed, men opstår som følge af, at en udenlandsk virksomhed har aktivitet i Danmark. Vi vil der-

for i det følgende gennemgå reglerne for begrænset skattepligtige personer og selskaber og un-

dersøge, hvorledes definitionen af det faste driftssted kan få betydning for skattepligten. 

 

8.1.2.1 Juridiske enheder 

Den begrænsede skattepligt for selskaber og foreninger mv. fremgår af selskabsskatteloven § 2, 

stk. 1-5. Herunder fremgår det af selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a, at selskaber, der ikke er 

omfattet af den fulde skattepligt, i stedet er omfattet af den begrænsede skattepligt af al ind-

komst, der er tjent i Danmark og udlandet, samt kan henføres til et fast driftssted i Danmark:  

 

"Skattepligt i henhold til denne lov påhviler endvidere selskaber og foreninger m.v. som nævnt i 

§ 1, stk. 1, der har hjemsted i udlandet, for så vidt de a) udøver et erhverv med fast driftssted her 

i landet, jævnfør dog stk. 5.[...] Skattepligten omfatter udøvelse af erhverv med fast driftssted her 

i landet eller deltagelse i en erhvervsvirksomhed med fast driftssted her..." 

 

Den begrænsede skattepligt omfatter de selskaber, der ikke er omfattet af den fulde skattepligt, 

jævnfør selskabsskatteloven § 1. Det vil sige selskaber, der ikke er hjemmehørende i Danmark. 

 

8.1.2.1.1 Indtægter omfattet af den begrænsede skattepligt 

De selskaber, der bliver omfattet af den begrænsede skattepligt, vil blive skattepligtige af de af 

selskabsskatteloven § 2 nævnte forhold. Selskabsskatteloven § 2 opregner, hvilke indtægter, der 

er omfattet af den begrænsede skattepligt, og denne paragraf er udtømmende. Den begrænsede 

skattepligt omfatter selskaber, der fremgår af selskabsskatteloven § 1, stk. 1, når de har hjemsted 

i udlandet, hvis de blandt andet har ”indtægter fra erhverv med fast driftssted her i landet eller 

som deltager i en erhvervsvirksomhed med fast driftssted her, indtægter i form af løbende ydelser 
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hidrørende fra en sådan virksomhed eller indtægter fra bortforpagtning af en sådan virksomhed, 

selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a.”
 85

 

 

Det skal bemærkes, at fradragsretten kun omfatter udgifter vedrørende det faste driftssted, fast 

ejendom eller konsulent virksomhed, jævnfør selskabsskatteloven § 9, stk. 1. 

 

8.1.2.1.2 Betingelsen om at udøve erhverv med fast driftssted her i landet 

Jævnfør selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a (nævnt ovenfor) påhviler skattepligten selskaber 

og foreninger mv. som nævnt i § 1, stk. 1, der har hjemsted i udlandet "for så vidt de udøver et 

erhverv med fast driftssted her i landet." Jævnfør litra a fremgår det altså, at hvis der udøves et 

erhverv eller deltagelse i en erhvervsvirksomhed med fast driftssted her i landet, medfører dette, 

at selskabet omfattes af den danske begrænsede skattepligt. Ved et fast driftssted forstås et fast 

forretningssted, hvor virksomheden udøves helt eller delvist.
86

 

 

Ved udtrykket "udøve erhverv" må det alt andet lige betyde, at man kan henføre henholdsvis ind-

tægter og udgifter til et selvstændigt skattesubjekt. Det vil sige indtægter og udgifter, der kan 

henføres til civilretlige bindende aftaler, som eksempelvis køb af varer og salg af varer eller ydel-

ser. For at kunne vurdere om det erhvervede er tilknyttet det faste driftssted, skal det vurderes, 

hvilket grundlag og formål, der ligger bag indtægterne og udgifterne.
87

 Jævnfør skattekartoteket 

13.2.1.1 defineres deltagelse i erhvervsvirksomhed i Danmark, som "hvor selskabet etablerer en 

filial eller et kontor [...], hvorfra virksomheden udøves helt eller delvist i den hensigt at opnå 

fortjeneste." 

 

8.1.2.2 Fysiske personer 

Personer omfattet af den begrænsede skattepligt omtales i kildeskatteloven § 2. Den for afhand-

lingen relevante bestemmelse omkring begrænset skattepligtige fysiske personer findes i kilde-

skatteloven § 2, stk. 1, nr. 4:  

 

"Pligt til at svare indkomstskat til staten påhviler endvidere personer, der ikke er omfattet af § 1, 

og dødsboer, der behandles i udlandet, jævnfør dødsboskattelovens § 1, stk. 3, for så vidt de på-
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 Denne indkomstsart er blot én af de mange indkomstsarter, der medfører begrænset skattepligtigt for juridiske en-

heder. 
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gældende personer eller dødsboer: 4) Udøver et erhverv med fast driftssted her i landet, jævnfør 

dog stk. 9. [...] Skattepligten omfatter udøvelse af erhverv med fast driftssted her i landet eller 

deltagelse i en erhvervsvirksomhed med fast driftssted her..." 

 

Den begrænsede skattepligt omfatter de personer, der ikke er omfattet af den fulde skattepligt, 

jævnfør kildeskatteloven § 1. Det vil sige personer, der ikke har bopæl eller andet ophold, der 

kan sidestilles med bopæl, når de har indtægter som nævnt i kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 1-29. 

Det er kun de indtægter, der oplistes i kildeskatteloven § 2, stk. 1, der skal beskattes. Ligeledes er 

det kun udgifter, der kan henføres til indtægterne oplistet i kildeskatteloven § 2, stk. 1, der kan 

fratrækkes. 

 

8.1.2.2.1 Indtægter omfattet af den begrænsede skattepligt 

Jævnfør kildeskattelovens § 2, stk. 1 er bland andet ”indkomst fra erhvervsvirksomhed med fast 

driftssted her i landet”
 88

 begrænset skattepligtig. 

 

8.1.2.2.2 Betingelsen om at udøve erhverv med fast driftssted her i landet 

Som det fremgår af det ovenstående afsnit, er blandt andet indkomst fra erhvervsvirksomhed med 

fast driftssted her i landet begrænset skattepligtig. Grundet vores problemstilling vil vi i dette af-

snit udelukkende koncentrere os om netop denne form for indtægt som grundlag for fast drifts-

sted. 

 

Jævnfør kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 4 er personer, der ikke er omfattet af den fulde skatte-

pligt i stedet omfattet af den begrænsede skattepligt af al indkomst, der er tjent i Danmark og ud-

landet, samt kan henføres til et fast driftssted i Danmark. Netop da fastsættelsen af det faste 

driftssted kan få store skattemæssige konsekvenser, er det vigtigt at få belyst, hvad der er omfat-

tet af det faste driftssted. Ved fast driftssted kan der både være tale om en person, der udøver et 

erhverv med fast driftssted eller deltager i en erhvervsvirksomhed med fast driftssted her i landet. 

Ved deltagelse i erhvervsvirksomhed menes, når en virksomhed drives i enkeltmandsvirksom-

hedsform, interessentskabsform, i kommanditselskabsform eller som partrederi.
89
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8.2 Beskatningsretten efter OECD's modeloverenskomst 

Fast driftssted er et meget centralt begreb, hvis man vil undgå dobbeltbeskatning, da det er på 

grundlag af fast driftsstedsprincippet, at erhvervsindkomsten fordeles og herefter beskattes i de 

kontraherende lande efter de aftalte dobbeltbeskatningsoverenskomster. Hvornår der er tale om et 

fast driftssted samt opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det faste driftssted, er de to cen-

trale elementer. I vores afhandling vil vi kun fokusere på første led; hvornår der er tale om et fast 

driftssted i henhold til vores problemstilling. 

 

8.2.1 Definition af fast driftssted 

I OECD's modeloverenskomst artikel 5, stk. 1 defineres begrebet fast driftssted som "et forret-

ningssted, hvor et foretagendes virksomhed helt eller delvis udøves."  

 

Stk. 1 giver en generel definition af begrebet fast driftssted og definerer udtrykket "fast drifts-

sted" som et fast forretningssted, igennem hvilket et foretagendes virksomhed udøves helt eller 

delvist. Definitionen indeholder følgende tre betingelser: 

 

 Eksistensen af et "forretningssted", det vil sige indretninger, såsom lokaler eller i visse til-

fælde maskineri og udstyr 

 Dette forretningssted skal være "fast", det vil sige, det skal være etableret på et givent sted 

med en vis grad af varighed 

  Virksomhedsudøvelse for foretagendet gennem dette faste driftssted. Det vil sædvanligvis 

sige, at personer, som på den ene eller anden måde er afhængig af foretagendet (persona-

le), udfører foretagendets virksomhed i den stat, hvor det faste driftssted er beliggende.
 90

 

 

Et yderligere karakteristika, der tidligere blev anvendt i definitionen af fast driftssted, der nævnes 

i OECD's kommentarer til artikel 5 er, at det faste driftssted skulle have en produktiv karakter og 

herved bidrage til overskuddet. Dette punkt finder vi dog ikke nødvendigvis retvisende, da man-

ge virksomheder de første år har driftsstab og herved ikke bidrager til overskuddet, hvorfor de 

nuværende betingelser tilsluttes positivt. 

 

Nedenfor vil ovenstående tre betingelser blive uddybet yderligere. 
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8.2.1.1 Betingelse 1: Eksistensen af et forretningssted 

Begrebet forretningssted omfatter alle lokaler, indretninger, installationer mv., der anvendes for 

at kunne drive virksomheden. Hvorvidt der er tale om leje, eje eller blot dele af arealer, der også 

anvendes til andre forretningsområder er for sagen ligegyldigt.
91

 Det væsentligste er, at driftsste-

det anvendes til forretningsmæssig virksomhed. 

 

8.2.1.2 Betingelse 2: Forretningsstedet skal være fast 

At forretningsstedet skal være fast betyder, at der skal være en forbindelse mellem forretnings-

stedet og en bestemt geografisk lokalitet
92

. Varigheden af forretningsstedet må ikke være midler-

tidig. Dog vil der forekomme virksomheder, der kun har produktion eller erhverv i en kort perio-

de og derfor omfattes af fast driftsstedsbegrebet. Erfaringen inden for medlemslandene er, at en 

varighed på minimum seks måneder er en nødvendighed for, at der er tale om et forretningssted 

med en vis grad af varighed.
93

 Ydermere skal driften af virksomheden være af en nogenlunde 

regelmæssig karakter, således at der ikke sker afbrydelser, hvorved varigheden ophører. Dog be-

virker midlertidige afbrydelser ikke, at et fast driftssted ophører med at eksistere. 

 

8.2.1.3 Betingelse 3: Personalets udøvelse af erhvervsvirksomhed på det faste forretningssted 

Tredje betingelse vedrører det personale, der er i et ansættelsesforhold til foretagendet. Persona-

let omfatter ansatte og andre personer, der modtager instruktioner fra foretagendet. Personalets 

beføjelser er uden betydning for, om der foreligger fast driftssted, hvis personalet arbejder på det 

faste driftssted. Det er dog muligt, at der vil foreligge fast driftssted, hvis foretagendets virksom-

hed hovedsagligt udføres ved automatisk udstyr, og personalets arbejde er begrænset til at opstil-

le, betjene, kontrollere og vedligeholde sådant udstyr.
94

 

 

Det er vigtigt at holde sig for øje, at hvis ovenstående definition, jævnfør artikel 5, adskiller sig 

fra definitionen i den konkrete overenskomst og/eller kildeskattelovens eller selskabsskattelovens 

definition af fast driftsstedsbegrebet, anvendes den konkrete overenskomsts definition af fast 
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driftsstedsbegrebet. Hvis der ud fra denne definition herefter ikke foreligger et fast driftssted i 

overenskomstens kildeland, skal erhvervsindkomst ikke beskattes i kildelandet.
95

 

 

I det følgende vil vi gennemgå, hvad der ifølge OECD's modeloverenskomst forstås ved et fast 

driftssted ved en henholdsvis positiv og negativ afgrænsning af begrebet. 

 

8.2.2 Positiv afgræsning af begrebet fast driftssted 

I artikel 5, stk. 2-3 findes følgende positive angivelse af begrebet fast driftssted: Stk. 2a) et sted 

hvorfra foretagendet ledes, stk. 2b) en filial, stk. 2c) et kontor, stk. 2d) en fabrik, stk. 2e) et værk-

sted, stk. 2f) en grube, en gas- eller oliekilde, et stenbrud eller et andet sted, hvor naturforekom-

ster udvindes, stk. 3) et bygnings-, anlægs- eller installationsarbejde, hvis det opretholdes i mere 

end 12 måneder. 

 

Det skal bemærkes, at stk. 2 ikke indeholder en udtømmende liste over eksempler, som kan med-

føre fast driftssted. Derudover er det stadig en forudsætning for fast driftssted, at bestemmelsen i 

artikel 5, stk. 1 er opfyldt, uanset opfyldelsen af artikel 5, stk. 2. 

 

8.2.3 Negativ afgrænsning af begrebet fast driftssted 

I artikel 5, stk. 4 findes en negativ afgrænsning af begrebet fast driftssted. Ifølge stk. 4 er følgen-

de ikke omfattet af fast driftssted: 4a) anvendelsen af indretninger udelukkende til oplagring, ud-

stilling eller udlevering af varer tilhørende foretagendet; 4b) opretholdelsen af et varelager, tilhø-

rende foretagendet, udelukkende til oplagring, udstilling eller udlevering; 4c) opretholdelsen af et 

varelager, tilhørende foretagendet, udelukkende til bearbejdelse eller forædling hos et andet fore-

tagende; 4d) opretholdelsen af et fast forretningssted udelukkende for at foretage indkøb af varer 

eller fremskaffe oplysninger til foretagendet; 4e) opretholdelsen af et fast forretningssted udeluk-

kende i det øjemed at udføre anden virksomhed af forberedende eller hjælpende art for foreta-

gendet; 4f) opretholdelsen af et fast forretningssted udelukkende med henblik på en kombination 

af de under litra a-e nævnte formål, forudsat at virksomheden på det faste forretningssted, der er 

et resultat af denne kombination, er af forberedende eller hjælpende art. 
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Af denne bestemmelse er især punkt e vedrørende "fast forretningssted, som udelukkende udfø-

rer anden virksomhed af forberedende eller hjælpende art for foretagendet", interessant i denne 

sammenhæng. At dette forhold har stor betydning, for om et foretagende betragtes som at have 

fast driftssted her i landet, kan illustreres ud fra TfS 2006, 100 LSR: 

 

TfS 2006, 100 LSR omhandler et repræsentationskontor i Danmark etableret af et svensk selskab, ejet af et 

schweizisk moderselskab, der solgte medicinalprodukter i de nordiske lande. Repræsentationskontoret blev 

etableret i 1984 med blot en ansat og havde i 2002 14 medarbejdere. Lejekontrakten til det danske kontor 

blev indgået af det svenske selskab og medarbejderne blev ligeledes ansat af det svenske selskab. Jobbeskri-

velserne svarede ikke overens med det faktisk udførte arbejde, da det var standardbeskrivelser udarbejdet af 

moderselskabet. Lønnen blev udbetalt af det svenske selskab fra en dansk bankkonto og prisfastsættelsen ske-

te i moderselskabet i Schweiz. Medarbejderne informerede og rådgav danske klinikker, læger etc. samt ind-

samlede data om det danske medicinalmarked, men havde ikke rettighed til at indgå bindende salgsaftaler på 

vegne af det svenske selskab, hvilket understregede indskrænkningerne i kontorets kompetencer. Det var også 

det svenske selskab, der afgav tilbud, varetog pengestrømme, planlagde salgsstrategier og indgik aftaler mv. 

Skattemyndighederne afgjorde, at selskabet havde fast driftssted i Danmark, idet det blandt andet af jobbe-

skrivelserne fremgik, at aktiviteten på kontoret i Danmark udgør en væsentlig og betydningsfuld del af sel-

skabets virksomhed. Sagen blev påklaget til landsskatteretten. Landsskatteretten afgjorde, at det udførte ar-

bejde på det danske kontor blev anset som værende af hjælpende og af salgsforberedende karakter, samt at 

det svenske selskabs almindelige forretningsvirksomhed ikke udøvedes gennem kontoret i Danmark, idet man 

ikke lagde jobbeskrivelser til grund for afgørelsen. På baggrund heraf fik selskabet herved ikke fast driftssted 

i Danmark, jævnfør selskabsskatteloven § 1, stk. 1, litra a, jævnfør artikel 5 i den nordiske dobbeltbeskat-

ningsoverenskomst og herved ikke skattepligtig. 

 

Af afgørelsen fremgår det direkte, at hvis en repræsentant i Danmark alene er af forberedende og 

hjælpende art, kan dette ikke medføre fast driftssted. Heller ikke i TfS 2002, 730 LSR kunne der 

statueres fast driftssted, som følge af at det faste forretningssted var af forberedende og hjælpen-

de art: 

 

I TfS 2002, 730 LSR tog landsskatteretten stilling til, hvorvidt der skulle beregnes arbejdsmarkedsbidrag af 

en udenlandsk arbejdsgivers indbetaling til en pensionsordning for arbejdstageren, der var fuldt skattepligtig i 

Danmark. Den udenlandske arbejdsgiver havde ikke hjemting i Danmark. Arbejdstageren arbejdede på et re-

præsentationskontor for den udenlandske arbejdsgiver, der udlejede kølecontainere. Repræsentationskontoret 

havde til opgave dels at foretage salgsopsøgende arbejde, dels at vedligeholde forbindelsen mellem allerede 

etablerede kunder og den udenlandske arbejdsgiver. Ud fra en beskrivelse af aktiviteterne på kontoret i Dan-

mark, udarbejdet af den udenlandske arbejdsgiver, fremgik det blandt andet, at hverken repræsentanten eller 

de øvrige ansatte var bemyndiget til at indgå aftaler på det udenlandske selskabs vegne. Landsskatteretten ud-
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talte, at aktiviteterne på kontoret i Danmark ikke anses for at udøve erhverv med fast driftssted her i landet, 

jævnfør bestemmelsen i selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a. Landsskatteretten udtalte endvidere, at det an-

sås for sandsynliggjort, at den af arbejdsgiveren udøvede aktivitet her i landet udøvede aktivitet må anses for 

udelukkende at være af forberedende og hjælpende art, jævnfør OECD's modeloverenskomst artikel 5, stk. 4. 

Der skulle således ikke beregnes arbejdsmarkedsbidrag af den udenlandske arbejdsgivers indbetalinger til 

pensionsordningen. 

 

Det vil sige, at salgsopsøgende arbejde og vedligeholdelse af kundeforbindelser må anses for at 

være arbejde af forberedende og hjælpende art. 

 

Den negative afgrænsning i bestemmelsen i artikel 5, stk. 4 opregner således et antal forretnings-

aktiviteter, som ikke kan medføre fast driftssted, uanset om virksomheden udøves fra et fast for-

retningssted. De opregnede forretningsaktiviteter har det fællestræk, at de alle i almindelighed er 

af forberedende eller hjælpende art.
96

 Artikel 5, stk. 4 bestemmer således, at et forretningssted, 

som er af forberedende eller hjælpende art ikke kan medføre fast driftssted. 

 

Når det skal vurderes, om et forretningssted er af forberedende eller hjælpende art, har det afgø-

rende betydning, om det faste forretningssted i sig selv udgør en væsentlig og betydningsfuld del 

af foretagendets virksomhed i sin helhed.
97

 Et forretningssted, som udgør en væsentlig og betyd-

ningsfuld del af foretagendets virksomhed kan følgeligt ikke anses for at være af forberedende 

eller hjælpende art. 

 

Begrebet fast driftssted kan være underlagt en dobbelt begrænsning. Hvis Danmark har en dob-

beltbeskatningsoverenskomst med et andet land, der betyder, at der herved ikke er dansk drifts-

sted, får det konsekvensen, at Danmark ikke har beskatningsretten. Endvidere gælder det, at hvis 

selskabsskatteloven § 2 - fortolket i overensstemmelse med OECD's modeloverenskomst - med-

fører, at der intet dansk driftssted er, har Danmark heller ikke her beskatningsretten. Driftsstedet 

skal derfor passere begge disse forhindringer, før der foreligger et dansk fast driftssted og derved 

dansk beskatningsret. Det er således ikke tilstrækkeligt, at der alene foreligger dansk fast drifts-

sted efter en konkret dobbeltbeskatningsoverenskomst – der skal også foreligge dansk driftssted 

efter OECD's modeloverenskomst.
98
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8.2.4 Agentreglen 

Såfremt en udenlandsk virksomhed ikke har et fast forretningssted her i landet, kan virksomhe-

den alligevel blive anset for at have fast driftssted i Danmark som følge af den såkaldte agentre-

gel. Agentreglen er reguleret i OECD's modeloverenskomst artikel 5, stk. 5 og 6. Stk. 5 omhand-

ler såkaldte afhængige repræsentanter, mens stk. 6 omhandler uafhængige repræsentanter. Som 

vi skal se i det følgende har sondringen mellem afhængige og uafhængige repræsentanter betyd-

ning for, om et foretagende kan anses for at have fast driftssted eller ej, hvor afhængige repræ-

sentanter anses for at kunne medføre fast driftssted. Ved en afhængig repræsentant forstås en per-

son, som har tilstrækkelig fuldmagt til at forpligte foretagendets deltagelse i forretningsvirksom-

hed i den pågældende stat. En repræsentant kan både være en fysisk person og et selskab og be-

høver ikke være hjemmehørende i, eller have et forretningssted i den stat, i hvilken de udfører 

arbejde for foretagendet.
99

  

 

8.2.4.1 Afhængig repræsentant 

Af artikel 5, stk. 5 fremgår det, at "uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2, hvor en person – med 

undtagelse af en sådan uafhængig repræsentant, for hvem stk. 6 finder anvendelse – der udøver 

virksomhed for et foretagende, har, og sædvanligvis udøver, en fuldmagt i en kontraherende stat 

til at indgå aftaler i foretagendets navn, skal dette foretagende anses for at have fast driftssted i 

denne stat med hensyn til enhver virksomhed, som han foretager for foretagendet, medmindre 

hans virksomhed er begrænset til sådanne, som er nævnt i stk. 4, som, hvis den udøves gennem et 

fast forretningssted, ikke ville gøre dette faste forretningssted til et fast driftssted i henhold til 

bestemmelserne i pågældende stykke." 

 

Denne bestemmelse har til formål at give den pågældende stat beskatningsretten i de tilfælde, 

hvor en person handler på vegne af et udenlandsk foretagende, selvom foretagendet ikke har fast 

driftssted i denne forstand. Ovenstående bestemmelse fastsætter således, hvornår et foretagende 

kan antages at have fast driftssted som følge af handlinger udført af en person, der handler på fo-

retagendets vegne.
100

 Undtagelsen hertil er dog foretagender, som alene er af hjælpende eller for-

beredende art. 
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Med hensyn til fuldmagtsforholdet skal fuldmagten bemyndige agenten til at indgå kontrakter 

vedrørende handler, der vedrører foretagendets egentlige forretningsvirksomhed. Derudover skal 

fuldmagten sædvanligvis udøves i den anden stat.
101

 Hvad angår kravet om, at agenten sædvan-

ligvis udøver fuldmagt, er dette et udtryk for, at agenten skal anvende sin fuldmagt regelmæssigt. 

Omfanget og hyppigheden af den virksomhed, der er nødvendig for at kunne fastslå, at agenten 

"sædvanligvis udøver" en fuldmagt til at forpligte foretagendet, afhænger af kontrakternes art og 

arten af den virksomhed, der arbejdes for. Det er derfor ikke muligt at angive præcist, hvor hyp-

pigt fuldmagten skal anvendes.
102

 

 

Vi kan af nedenstående afgørelse se, at artikel 5, stk. 5 kan medføre fast driftssted, på trods af 

bestemmelserne i artikel 5, stk. 1 og 2: 

 

TfS 1992, 294 TSM er et svar vedrørende en bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet. Afgørelsen vedrør-

te en dansk repræsentant, der skulle arbejde fra sit private hjem. Der forelå ingen synlige tegn på, at det tyske 

selskab drev virksomhed fra repræsentantens private adresse. Ligningsrådet udtalte, at betingelsen om, at 

agenten har og sædvanligvis udøver en fuldmagt på selskabets vegne, ikke var opfyldt, og selskabet ville der-

for ikke have fast driftssted her i landet. Spørgsmålet om fast driftssted afhang derfor af agentreglen i OECD's 

modeloverenskomst artikel 5, stk. 5. Såfremt repræsentanten i stedet bemyndigedes til at modtage ordrer fra 

kunder uden forudgående godkendelse fra selskabet, ville repræsentanten opfylde betingelsen om, at agenten 

har og sædvanligvis udøver en fuldmagt på selskabets vegne, og det tyske selskab ville derved opnå fast 

driftssted her i landet. 

 

At fuldmagtsforholdet har stor betydning for, om en repræsentant kan anses for at være afhængig 

af foretagendet, ses af det faktum, at den i afgørelsen omhandlede repræsentant ikke kunne anses 

for at være omfattet af artikel 5, stk. 5, da betingelsen om at have og sædvanligvis udøve fuld-

magt på selskabets vegne ikke var opfyldt. Såfremt repræsentanten i stedet fik bemyndigelse til at 

forpligte foretagendet, da ville repræsentanten dog være omfattet af agentreglen. Vigtigheden af 

repræsentanternes ansvarsforhold overfor foretagendet fremgår af TfS 2000, 15 Ø:  

 

I TfS 2000, 15 Ø blev spørgsmålet om, hvorvidt et selskab var berettiget til udlandslempelse behandlet. Sel-

skabet drev virksomhed med køb og salg af bunkerolie til skibe blandt andet gennem selskabets kontorer i 

Danmark. Der forelå ingen skriftlige aftaler med agenterne, idet selskabet ved hver enkelt handel gav agen-

terne den fornødne fuldmagt, og idet agenternes bemyndigelse varierede fra handel til handel. Sagen blev på-
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klaget til landsretten efter, at landsskatteretten ikke fandt, at det var tale om virksomhed i udlandet henset til, 

at de udenlandske agenter ikke har haft en generel, løbende fuldmagt, samt at agenternes bemyndigelse var 

varierende ved hver enkelt handel. Landsretten udtalte, agenterne ved hver handel havde fået fuldmagt til at 

handle på selskabets vegne, og idet selskabet havde været den erstatningsansvarlige ved misligholdelse af 

kontrakter, samt idet agenterne har modtaget provision af selskabet, finder landsretten, at de pågældende må 

anses for at være agenter for selskabet, og at de ved de givne fuldmagter har været bemyndiget til at indgå af-

taler med bindende virkning for selskabet. Selskabet blev således anset for at udøve virksomhed i udlandet, 

hvorved selskabet var berettiget til udlandslempelse. 

 

Repræsentanterne for det omhandlede foretagende blev således anset for at være agenter for fore-

tagendet, på trods af at de ikke havde en generel og løbende fuldmagt. Landsretten lagde dels 

vægt på, at selskabet var erstatningsansvarlige og agenterne fik provision og dels fuldmagtsfor-

holdet, det vil sige bemyndigelsen til at indgå handler på den udenlandske selskabs vegne. At sel-

skabet blev holdt ansvarlige ved misligholdelse af aftaler tyder på, at repræsentanterne ikke hol-

des ansvarlige, hvilket blandt andet er kendetegnende for agenter. Samme konklusion når lig-

ningsrådet frem til i TfS 1993, 102 TSM: 

 

I TfS 1993, 102 TSM bad et selskab om bindende forhåndsbesked om, hvorvidt selskabet ville være beretti-

get til udlandslempelse ved brug af agenter i udlandet. Af agentaftalen fremgik blandet andet at agenten: var 

bemyndiget til at indgå aftaler med op til 20 pct. rabat, udadtil skulle tilkendegive at være agent for selskabet, 

skulle deltage i udstilling og messer mv., skulle have et vist varelager, blev provisionsaflønnet, skulle være 

selvstændig forretningsdrivende og være bosiddende i det pågældende land, skulle arbejde fra egne forret-

ningslokaler, selv skulle tilrettelægge sit arbejde, var økonomisk og juridisk afhængig af selskabet, skulle le-

vere til kunde på kundeaftalte vilkår, men for selskabets regning og risiko, ikke skulle fakturere kunden, da 

selskabet sørgede for dette, havde en løbende arbejdsforpligtelse, samt kunne optræde som agent for andre 

selskaber hvis der var tale om ikke-konkurrerende produkter. Ligningsrådet udtalte, at selskabet var berettiget 

til udlandslempelse, idet der blev lagt vægt på, at agenten havde fuldmagt til at indgå bindende aftaler for sel-

skabet, havde en kontinuerlig arbejdsforpligtelse, aflønnedes med provision af udført salg, selv tilrettelagde 

sit arbejde samt at driftsherrerisikoen skulle bæres af selskabet. 

 

I TfS 2000, 15 Ø og i TfS 1993, 102 TSM var der tale om, hvorvidt selskaberne var berettiget til 

udlandslempelse i henhold til den dagældende selskabsskattelovs § 17, stk. 2 – selvom der er tale 

om agenter i udlandet, må de danske retsinstansers afgørelser være de samme, om der er tale om 

danske eller udenlandske agenter, da samme betingelser skal være gældende. 
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Udover fuldmagtsforholdet og ansvarsforholdet over for foretagendet er selve afhængighedsfor-

holdet af betydning for agentreglen. Eksempelvis vil en repræsentant med større sandsynlighed 

kunne anses for at være afhængig af et foretagende, hvis repræsentanten alene udøver sin er-

hvervsvirksomhed for dette ene foretagende. Repræsentantens afhængighedsforhold til foreta-

gendet må dog vurderes i det konkrete tilfælde, hvilket fremgår af TfS 1992, 215 LSR: 

 

TfS 1992, 215 LSR omhandler et selskab, som af told- og skatteregionen ikke var blevet indrømmet udlands-

lempelse. Selskabet anvendte agenter, som også havde andre agenturer end selskabets. Agenterne havde 

fuldmagt til at indgå bindende aftaler på selskabets vegne inden for visse generelle rammer, og var juridisk og 

økonomisk afhængige af selskabet med hensyn til de på selskabets vegne indgåede aftaler. Det var told- og 

skatteregionens opfattelse, at der var tale om uafhængige agenter, der handlede inden for rammerne af deres 

sædvanlige forretningsvirksomhed. Sagen blev påklaget til landsskatteretten. Landsskatteretten udtalte, at det 

forhold at agenterne også havde andre agenturer, ikke var til hinder for, at agenterne kunne anses for afhæn-

gige (kvalificerede) i forhold til selskabet. Landsskatteretten fandt, at på baggrund af de foreliggende oplys-

ninger måtte agenterne anses for at opfylde betingelserne for at kunne anses for kvalificerede agenter. Selska-

bet blev således indrømmet udlandslempelse. 

 

8.2.4.2 Uafhængig repræsentant 

En person kan kun anses for at være agent for foretagendet, jævnfør artikel 5, stk. 5, hvis perso-

nen ikke er omfattet af artikel 5, stk. 6, omhandlende uafhængige repræsentanter. Af artikel 5, 

stk. 6 fremgår følgende:  

 

"Et foretagende anses ikke for at have fast driftssted i en kontraherende stat, blot fordi det driver 

forretning i den stat gennem en mægler, kommissionær eller anden uafhængig repræsentant, så-

fremt disse personer handler inden for rammerne af deres sædvanlige forretningsvirksomhed." 

 

Ovenstående bestemmelse fastslår således, at såfremt et foretagende i en kontraherende stat dri-

ver erhvervsvirksomhed gennem en mægler, kommissionær eller en anden uafhængig repræsen-

tant, da kan foretagendet ikke beskattes i den anden kontraherende stat, hvis repræsentanten 

handler inden for rammerne af sin sædvanlige forretningsvirksomhed.  
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En person vil kun kunne falde ind under artikel 5, stk. 6, såfremt vedkommende opfylder følgende: 

 

  Vedkommende er uafhængig af foretagendet både juridisk og økonomisk, og 

  vedkommende handler inden for sine sædvanlige erhvervsvirksomheds rammer, når ved-

kommende handler på foretagendets vegne.
103

 

 

Ved vurderingen af den juridiske og økonomiske uafhængig skal dels agentens ansvar over for 

fuldmagtsgiveren, dels antallet af fuldmagtsgivere, som agenten repræsenterer, tages i betragt-

ning. En uafhængig agent vil typisk være ansvarlig over for fuldmagtsgiveren for sit arbejdes re-

sultater, men er typisk ikke underlagt instrukser omkring, hvordan arbejdet skal udføres.
104

 Hvad 

angår antallet af fuldmagtsgivere, vil den uafhængige status være mindre sandsynlig, hvis agen-

ten alene udøver sin erhvervsvirksomhed for ét foretagende.
105

 Dette skyldes, at hvis agenten kun 

har en kunde, vil agenten være økonomisk afhængig af denne ene indkomstkilde og herved ikke 

kunne betegnes som uafhængig. Hvorvidt driftsherrerisikoen skal bæres af repræsentanten selv 

eller foretagendet, har ligeledes betydning for repræsentantens uafhængighed.
106

 

 

8.3 Dansk fortolkning af OECD's modeloverenskomst 

Vi har tidligere set, at de danske skatteregler og OECD's modeloverenskomst afviger på ét punkt, 

hvad angår beskatning af aktieavancer. I modsætning til modeloverenskomsten sondrer man, 

jævnfør de danske skatteregler mellem anlægs- og næringsaktier, når det skal afgøres, om aktie-

avancen kan henføres til et fast driftssted. Vi vil i det følgende afklare, om Danmark har grundlag 

for at tillægge sondringen mellem anlægs- og næringsaktier en sådan betydning ved opgørelsen 

af det faste driftssteds erhvervsindkomst. 

 

Flertallet af de danske dobbeltbeskatningsoverenskomster udformes med udgangspunkt i 

OECD's modeloverenskomst og skal forhindre en eventuel dobbeltbeskatning ved grænseover-

skridende handel. OECD's modeloverenskomst tillægges ikke blot stor betydning ved udform-

ningen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne, men også ved fortolkningen.
107

 Dobbeltbeskat-
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ningsoverenskomster er folkeretligt bindende traktater
108

 og kan påberåbes af de af overenskom-

sten omfattede fysiske personer, selskaber mv. Det er et princip, kaldet den gyldne regel, at en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst alene ikke kan hjelme beskatning. Den gyldne regel er dog ikke 

udtryk for nogen folkeretlig forpligtelse.
109

 I modsætning til dobbeltbeskatningsoverenskomster-

ne, har OECD's modeloverenskomst ikke status som en folkeretlig bindende traktat.
110

 På trods 

heraf er det almindeligt anerkendt i international teori og skattepraksis at tillægge modeloverens-

komsten værdi ved fortolkning af konkrete overenskomster. 

 

Der er ingen folkeretlig forpligtelse til at fortolke interne danske skatteregler i overensstemmelse 

med OECD's modeloverenskomst. OECD's modeloverenskomst indeholder alene en anbefaling 

om, hvorledes fortolkningen eller anvendelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsten bør lø-

ses.
111

 Danmark kan således vælge at fortolke de danske skatteregler anderledes end modelover-

enskomsten, som vi har set det med den danske sondring mellem anlægs- og næringsaktier. Vi 

formoder dog, at sondringen mellem anlægs- og næringsaktier ikke medfører øget dansk skatte-

provenu, da Danmark frasiger sig beskatningsretten af udenlandske investorers aktieavance på 

anlægsaktier. 

 

Omvendt kunne Danmark vælge at fortolke eksempelvis fast driftsstedsprincippet i kildeskatte-

loven § 2, stk. 1, nr. 4 og selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a mere bredt end fast driftsstedsbe-

grebet, jævnfør modeloverenskomsten, således at Danmark ville kunne forøge sit skatteprovenu. 

En sådan fortolkning ville dog ikke føre til væsentlig forøgelse af dansk skatteprovenu, da Dan-

mark har indgået dobbeltbeskatningsoverenskomster med de fleste lande af betydning for den 

danske samhandel.
112

 En sådan udvidet fortolkning ville formentlig betyde, at Danmark foretog 

såkaldt treaty-overriding, som er et begreb, der bruges, når en stat gennemfører en beskatning i 

strid med de folkeretlige forpligtelser. 
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For at konkludere på vores analyse har Danmark således ingen forpligtelse til at fortolke de in-

terne danske skatteregler i overensstemmelse med OECD's modeloverenskomst. Omvendt er de 

indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster folkeretligt bindende for Danmark. Vi har i denne 

afhandling for overskuelighedens skyld valgt at sammenholde udenlandske investorers beskat-

ning af aktieavancer, jævnfør de danske skatteregler og OECD's modeloverenskomst. Det må på 

baggrund heraf konkluderes, at nok er den danske sondring mellem anlægs- og næringsaktier ik-

ke direkte forenelig med modeloverenskomsten, men sondringen strider omvendt heller ikke di-

rekte mod modeloverenskomsten. Det skal endvidere påpeges, at sondringen mellem anlægs- og 

næringsaktier betyder, at Danmark reelt frasiger sig beskatning af aktieavancer fra anlægsaktier. 

 

8.4 Delkonklusion 

Som vi har set i ovenstående afsnit, betyder de danske regler, at ej fuldt skattepligtige fysiske 

personer og selskaber anses for at være begrænset skattepligtige til Danmark, hvis personen eller 

selskaber udøver et erhverv med fast driftssted her i landet. 

 

Til sammenligning fandt vi i OECD's modeloverenskomst, at beskatningsretten af den erhvervs-

mæssige indkomst som udgangspunkt tildeles domicillandet, medmindre erhvervsindkomsten 

kan henføres til et fast driftssted i kildelandet. OECD's modeloverenskomst definerer fast drifts-

sted som et forretningssted, hvor et foretagende helt eller delvist udøves. 

 

Som det fremgår heraf, er der meget stor overensstemmelse mellem de danske regler og OECD's 

modeloverenskomst, hvad angår beskatningsretten til erhvervsindkomst erhvervet uden for do-

micillandet, idet det af både de danske regler og OECD's modeloverenskomst fremgår, at er-

hvervsindkomsten kan beskattes i kildelandet, såfremt erhvervsindkomsten kan henføres til et 

fast driftssted. Fast driftsstedsprincippet er således centralt både i danske regler samt i OECD's 

modeloverenskomst. At der er stor overensstemmelse mellem de danske regler og OECD's mo-

deloverenskomst skyldes, at med hensyn til definitionen, fortolkningen og afgrænsningen af be-

grebet fast driftssted er der i kildeskatteloven og selskabsskatteloven lagt vægt på formuleringen 

af OECD's modeloverenskomstens artikel 5 og de dertil knyttede kommentarer.
113

 Dog afviger 

dansk lovgivning fra OECD's modeloverenskomst på ét punkt, nemlig den danske sondring mel-

lem anlægs- og næringsaktier, hvilket vil få en væsentlig betydning i vores senere analyse. 
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Den særskilte bestemmelse i OECD's modeloverenskomst om agentreglen betyder, at selvom en 

udenlandsk virksomhed ikke har fast forretningssted her i landet, da kan virksomheden alligevel 

blive anset for at have fast driftssted i Danmark, såfremt virksomheden benytter sig af afhængige 

repræsentanter. 
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Kapitel 9. Beskatning af investorerne 

Vi vil i dette kapitel sammenfatte, hvordan danske og udenlandske investorer beskattes af deres 

aktieavancer ud fra nugældende lovgivning, for derigennem at belyse hvilke skattemæssige for-

dele udenlandske investorer har i forhold til danske investorer. 

 

Nedenstående figur illustrerer, at vi i dette kapitel behandler en dansk kapitalfond, som investerer 

i danske porteføljevirksomheder. Den danske kapitalfond har både danske og udenlandske inve-

storer, og det er disse investorers beskatning, som vi vil undersøge i dette kapitel. 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

9.1 Beskatning af de danske investorer 

Dette afsnit har til formål at belyse, hvordan danske investorer i en dansk kapitalfond beskattes af 

deres aktieavancer. 

 

Vi ved, at investorernes aktier betragtes som anlægsaktier, og det er derfor relevant at undersøge 

beskatningen i forhold til denne type aktier. 

 

Vi ved, at beskatningen af aktieavancer afhænger af, om investor er en fysisk person eller et sel-

skab. Såfremt investor er et selskab, er aktieavancerne skattefrie i medfør af aktieavancebeskat-

ningsloven § 9, hvis anlægsaktierne er ejet i tre år eller derover. Omvendt er selskabet skatteplig-
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tig af sine aktieavancer i medfør af aktieavancebeskatningsloven § 8, hvis anlægsaktierne er ejet 

under tre år. 

 

Er investor derimod en fysisk person, er aktieavancerne skattepligtige i medfør af aktieavancebe-

skatningsloven § 12, uanset ejertiden. 

 

9.2 Beskatning af de udenlandske investorer 

Dette afsnit har til formål at sammenfatte vores viden omkring udenlandske fysiske personer og 

selskabers begrænsede skattepligt til Danmark, når disse har bopæl eller hjemsted uden for Dan-

mark. 

 

Idet vi antager, at en kapitalfonds udenlandske investorer har hjemsted i en overenskomststat, 

skal investorerne anses for at udøve erhverv med fast driftssted her i landet efter både dansk lov-

givning og efter overenskomsten, for at kunne blive anset som begrænset skattepligtige til Dan-

mark. Vi vil derfor tage udgangspunkt i kildeskatteloven og selskabsskatteloven, samt OECD's 

modeloverenskomst. 

 

Ud fra vores gennemgang af bestemmelserne i kildeskatteloven § 2, stk. 1, litra d, selskabsskatte-

loven § 2, stk.1, litra a og artikel 5 og 7 i OECD's modeloverenskomst ved vi, at følgende skal 

være opfyldt før en fysisk person eller et selskab kan betragtes som begrænset skattepligtig til 

Danmark: 

 

 Der skal udøves en erhvervsvirksomhed 

 Der skal være fast driftssted i Danmark. 

 

Som ovenfor nævnt, skal disse to betingelser være opfyldt både efter dansk lovgivning og 

OECD's modeloverenskomst. 

 

Vi vil i det følgende undersøge, hvorvidt de to ovenstående betingelser er opfyldt ud fra hen-

holdsvis dansk lovgivning og/eller OECD's modeloverenskomst, i relation til investeringer via en 

dansk kapitalfond. Det skal i den forbindelse bemærkes, at manglende opfyldelse af én af betin-

gelserne betyder, at en fysisk person eller et selskab med hjemsted uden for Danmark ikke er be-

grænset skattepligtig til Danmark. Hvis eksempelvis betingelsen om, at der skal udøves en er-
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hvervsvirksomhed, ikke er opfyldt efter dansk lovgivning, da er det således ikke nødvendigt at 

undersøge, om betingelsen om at der skal være fast driftssted, er opfyldt. Vi har ikke desto min-

dre valgt at undersøge opfyldelsen af begge betingelser, uanset hvad udfaldet måtte blive ved den 

enkelte undersøgelse. Dette har vi valgt ud fra den betragtning, at vi undersøger konsekvenserne 

af en udvidelse af næringsbegrebet samt udvidelse af fast driftsstedsbegrebet. 

 

9.2.1 Der skal udøves en erhvervsvirksomhed 

9.2.1.1 Dansk lovgivning 

På grund af kapitalfondens skattemæssige transparens, afhænger investorernes skattepligt af, om 

kapitalfonden udøver erhverv i Danmark efter både dansk lovgivning og OECD's modeloverens-

komst. Vi forudsætter, at investeringen i kapitalfonden er de udenlandske investorers eneste til-

knytning til Danmark. Investorernes investering er således deres eneste mulighed for at kunne 

udøve erhverv i Danmark. 

 

Der findes i dansk skatteret ikke en alment gældende definition af, hvornår der er tale om "ud-

øvelse af erhverv". Dog kan det af aktieavancebeskatningsloven, jævnfør kapitel 6, udledes, at 

aktier anses som næringsaktier, hvis aktionæren har som erhverv at handle med aktier og lignen-

de værdipapirer, og de afståede aktier endvidere er erhvervet med videresalg for øje. Det kan 

heraf konkluderes, at hvis aktierne anses som anlægsaktier, kan det alene skyldes, at aktionæren i 

skattemæssig henseende ikke anses for at udøve erhvervsvirksomhed med handel med aktier. På 

baggrund heraf kan det udledes, at kun hvis aktiviteten kan betegnes som næring efter aktieavan-

cebeskatningsloven § 17, vil der være tale om erhvervsvirksomhed. Dette synspunkt understøttes 

af ligningsrådets afgørelse i TfS 2002, 15 LR, jævnfør nedenstående resumé. 

 

I TfS 2002, 15 LR behandles spørgsmålet om, hvorvidt amerikanske investorer udøver erhverv i Danmark ef-

ter kildeskatteloven § 2, stk. 1, litra d og selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a, som følge af en investering i 

et dansk kommanditselskab, og derved er begrænset skattepligtige til Danmark. De amerikanske investorer, 

som deltog som kommanditister i det danske kommanditselskab, ønskede at investere i danske biotekselska-

ber. Der forventedes at blive tale om investeringer på i alt 10-50 mio. kr. i ca. 10 selskaber. Tidshorisonten 

forventedes at blive op til 5 år for hver investering, og medio 2011 forventedes kommanditselskabet at have 

afviklet alle sine investeringer. De amerikanske investorer ville med anmodning om bindende forhåndsbesked 

have bekræftet, at investorerne ikke udøver et erhverv i Danmark. Såfremt dette ikke kunne bekræftes, ønske-

de investorerne bekræftelse på, at investorerne ikke ville have fast driftssted i Danmark, hvorved investorerne 

ikke ville være begrænset skattepligtige til Danmark. Ligningsrådet lagde i sin afgørelse til grund at det ikke 
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havde været kommanditselskabets formål at handle med næringsaktier, og derfor ikke kunne anses for at ud-

øve erhvervsvirksomhed med køb og salg af aktier. 

 

Idet det i resuméet omhandlende kommanditselskab ikke havde haft til formål at handle med næ-

ringsaktier, da kunne kommanditselskabet ikke anses for at udøve erhvervsvirksomhed med køb 

og salg af aktier. 

 

Ligningsrådet lagde endvidere selskabsskattelovens bestemmelser samt cirkulære nr. 136 af 7. 

november 1988 til grund for ovenstående afgørelse. Af selskabsskatteloven § 1, stk. 1 nr. 6 frem-

går det, at andre foreninger, korporationer, stiftelser, legater og selvejende institutioner kun er 

skattepligtige af indtægter fra erhvervsvirksomhed. Kommanditselskaber, som det i TfS 2002, 15 

LR omtalte, er omfattet af denne bestemmelse. Dette betyder, at kommanditselskabet kun er skat-

tepligtigt af sine indtægter fra erhvervsvirksomhed. Af cirkulære nr. 136 af 7. november 1988 til 

selskabsskatteloven, pkt. 50, fremgår det, at indkomster, der ikke kan karakteriseres som er-

hvervsmæssige, ikke er skattepligtige. Endvidere fremgår det af samme punkt, at aktieudbytter 

og – avancer, renteindtægter og kursgevinster vil være skattefri for selskaber omfattet af sel-

skabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 6, med mindre der er tale om næringsvirksomhed. 

 

Erhvervsmæssig virksomhed omfatter derfor ikke investeringer i anlægsaktier, og investorerne 

opfylder derfor ikke betingelsen om at udøve erhverv, jævnfør dansk lovgivning. Det kan på 

baggrund heraf udledes, at investors investeringer i danske porteføljeselskaber ikke medfører be-

grænset skattepligt til Danmark ud fra den danske lovgivning. 

 

Det er vores vurdering, at såfremt de i TfS 2002, 15 LR omtalte aktier efter en konkret vurdering 

må betragtes som anlægsaktier, da er afgørelsen korrekt. Ud fra vores analyse af næringsbegre-

bet, jævnfør kapitel 7, er det utvivlsomt, at de udenlandske investorer handler med anlægsaktier, 

særlig på grund af det begrænsede antal aktiehandler og aktiehandlernes omsætningshastighed. 

 

9.2.1.2 OECD's modeloverenskomst 

Som tidligere anført afhænger investorernes begrænsede skattepligt af, om kapitalfonden udøver 

erhverv efter OECD's modeloverenskomst, som følge af kapitalfondens skattemæssige transpa-

rens. Som før forudsætter vi, at investeringen i kapitalfonden er de udenlandske investorers ene-
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ste tilknytning til Danmark. Investorernes investering er således deres eneste mulighed for at 

kunne udøve erhverv i Danmark. 

 

Udtrykket udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed antager vi er det samme som "forretnings-

mæssig virksomhed", som er defineret i artikel 3, stk. 1, litra h: 

 

"Udtrykket "forretningsmæssig virksomhed" omfatter udøvelsen af frit erhverv og anden virk-

somhed af selvstændig karakter." 

 

Af kommentarerne til OECD's artikel 3, stk. 1, litra h fremgår det, at overenskomsten ikke inde-

holder en udtømmende definition af begrebet "forretningsmæssig virksomhed", men skal tillæg-

ges den betydning, som udtrykket har i den nationale lovgivning i den stat, der anvender over-

enskomsten, jævnfør artikel 3, stk. 2. Af stk. 1 er det udtrykkeligt bestemt, at udtrykket indbefat-

ter udøvelsen af frit erhverv og anden selvstændig virksomhed. 

 

Kapitalfonden skal derfor anses for at udøve frit erhverv eller anden selvstændig virksomhed, for 

at kapitalfondens aktivitet kan betragtes som forretningsmæssig virksomhed. Kapitalfondes inve-

steringer i anlægsaktier betragtes efter dansk lovgivning ikke som udøvelse af erhverv. Idet 

Danmark ikke er forpligtet til at fortolke de interne danske skatteregler i overensstemmelse med 

OECD's modeloverenskomst, må det således udledes, at en kapitalfonds anlægsinvesteringer ik-

ke betragtes som udøvelse af erhvervsvirksomhed efter bestemmelserne i OECD's modelover-

enskomst. 

 

Betingelsen om at udøve erhvervsvirksomhed er derfor heller ikke opfyldt ud fra OECD's model-

overenskomst. 

 

9.2.2 Der skal være fast driftssted i Danmark 

9.2.2.1 Dansk lovgivning 

Idet fast driftsstedsbegrebet skal tolkes ud fra OECD's modeloverenskomst, skal vi derfor under-

søge betingelsen ud fra artikel 5, stk. 1. Af artikel 5, stk. 1 fremgår det, at udtrykket "fast drifts-

sted" betyder et forretningssted, hvor et foretagendes virksomhed helt eller delvist udøves. Føl-

gende betingelser skal være opfyldt, for at der foreligger fast driftssted efter artikel 5, stk. 1: 
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 Der skal eksistere et forretningssted 

 Forretningsstedet skal være fast og af en vis varighed 

 Der skal foretages virksomhedsudøvelse for foretagendet gennem dette faste driftssted. 

 

Såfremt kapitalfonden har kontorlokaler i Danmark gennem en længere periode, må første og 

anden betingelse anses for opfyldt. Med hensyn til udøvelse af virksomhed på det faste forret-

ningssted har vi netop fundet i afsnit 9.2.1.1, at investeringer i anlægsaktier ikke anses for ud-

øvelse af erhverv. 

 

Endvidere fremgår det af kildeskatteloven § 2, stk. 1, litra d og selskabsskatteloven § 2, stk. 1, 

litra a, at alene to typer aktier kan anses for at medføre fast driftssted, for fysiske personer og sel-

skaber, der ikke er fuldt skattepligtige til Danmark: 

 

 Næringsaktier efter Aktieavancebeskatningsloven § 17 

 Aktier i selskaber, hvis formål er at fremme aktionærernes interesser mv. 

 

Grundet afhandlingens problemstilling vil vi alene fokusere på næringsaktierne. 

 

Idet det på baggrund af praksis kan lægges til grund, at kapitalfondes aktier i porteføljevirksom-

heder som udgangspunkt anses for anlægsaktier, og ikke næringsaktier, har en udenlandsk inve-

stor således ikke fast driftssted i Danmark. Den udenlandske investor er således ikke begrænset 

skattepligtig til Danmark. 

 

9.2.2.2 OECD's modeloverenskomst 

Ud fra OECD's modeloverenskomst fandt vi ud fra artikel 7, stk. 1, at fortjeneste indvundet af et 

foretagende i en kontraherende stat kun beskattes i denne stat, medmindre fortjenesten kan hen-

føres til et fast driftssted i den anden kontraherende stat. Ud fra artikel 13, omhandlende fortjene-

ste ved afståelse af formuegenstande, fandt vi endvidere, at aktieavancer kan beskattes i overens-

komstens kildeland, såfremt aktierne kan henføres til et fast driftssted i denne stat, jævnfør arti-

kel 13, stk. 2, hvilket er i overensstemmelse med bestemmelsen i artikel 7. 

 

Begrebet "fast driftssted" er defineret i artikel 5, stk. 1. Af denne bestemmelse fremgår det, at 

udtrykket "fast driftssted" betyder et forretningssted, hvor et foretagendes virksomhed helt eller 
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delvist udøves. Vi ved endvidere, at følgende betingelser skal være opfyldt, før der foreligger fast 

driftssted efter artikel 5, stk. 1: 

 

 Der skal eksistere et forretningssted 

 Forretningsstedet skal være fast og af en vis varighed 

 Der skal foretages virksomhedsudøvelse for foretagendet gennem dette faste driftssted. 

 

Som vi i det foregående afsnit konkluderede, må det formodes, at en kapitalfond vil opfylde både 

denne første og anden betingelse, såfremt kapitalfonden har kontorlokaler i Danmark igennem en 

længere periode. Med hensyn til selve virksomhedsudøvelsen henviser vi til vores undersøgelse 

af kapitalfondes udøvelse af erhverv, jævnfør det ovenstående. Vi fandt her, at idet begrebet "ud-

øvelse af erhverv" skal fortolkes ud fra dansk lovgivning, da kunne kapitalfondes investeringer i 

anlægsaktier ikke betragtes som udøvelse af erhverv. Den tredje og sidste betingelse er derfor 

ikke opfyldt, hvorfor der ikke foreligger fast driftssted i Danmark efter artikel 5, stk. 1. De uden-

landske investorer er således ikke begrænset skattepligtige til Danmark. 

 

9.3 Delkonklusion 

Vi ved, at investorernes aktier betragtes som anlægsaktier, hvilket har betydning for beskatningen 

af investorernes aktieavancer. Beskatningen af aktieavancerne opnået af en kapitalfonds danske 

investorer afhænger først og fremmest af, om den danske investor er en fysisk person eller et sel-

skab. Den fysiske person er skattepligtig af aktieavancerne, uanset ejertiden. Selskabet er der-

imod skattefrit af aktieavancerne, hvis aktierne er ejet i tre år eller derover. 

 

Ud fra vores gennemgang af dansk lovgivning og OECD's modeloverenskomst ved vi, at danske 

kapitalfondes udenlandske investorer er begrænset skattepligtige til Danmark, hvis den uden-

landske investor opfylder betingelsen om at udøve erhvervsvirksomhed, samt betingelsen om at 

have fast driftssted i Danmark. 

 

Betingelsen om, at der skal udøves erhvervsvirksomhed er ikke opfyldt ud fra dansk lovgivning, 

idet investeringer i anlægsaktier, i henhold til de danske regler og praksis, ikke er omfattet af be-

grebet "udøvelse af erhvervsvirksomhed". Betingelsen er ligeledes ikke opfyldt ud fra OECD's 

modeloverenskomst, idet udtrykket "udøvelse af erhvervsvirksomhed" skal fortolkes i overens-

stemmelse med intern dansk lovgivning. 
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Betingelsen om, at der skal være fast driftssted i Danmark, er ikke opfyldt ud fra dansk lovgiv-

ning. Dette skyldes, at det ud fra kildeskatteloven og selskabsskatteloven kan udledes, at alene 

handel med næringsaktier anses for udøvelse af erhverv. Betingelsen er ligeledes ikke opfyldt ud 

fra OECD's modeloverenskomst. Dette skyldes, at betingelsen, om at virksomhedsudøvelsen for 

foretagendet skal foretages på det faste forretningssted, ikke kan opfyldes ud fra en fortolkning i 

overensstemmelse med dansk lovgivning. 

 

Vi har således fundet frem til, at en dansk kapitalfonds udenlandske investorer hverken opfylder 

betingelsen om at udøve erhvervsvirksomhed eller betingelsen om at have fast driftssted her i 

landet. De udenlandske investorer kan derfor ikke underlægges begrænset skattepligt til Danmark 

af aktieavancerne. 
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DEL 4 – VURDERENDE DEL 

Denne del vil besvare, hvordan investorerne bag danske kapitalfonde kan gøres skattepligtige af 

aktieavancerne, samt hvilken mulighed investorerne har for at undgå eventuel beskatning af ak-

tieavancerne. Den vurderende del af vores afhandling tager udgangspunkt i den analyserende dels 

konklusioner og omfatter fire kapitler. Kapitel 10 sætter spørgsmålstegn ved, om en kapitalfonds 

investorer kan underlægges beskatning ved at udvide næringsbegrebet eller fast driftsstedsbegre-

bet. Dette gør vi ud fra de konklusioner, vi har draget i kapitlerne 7 og 8 i den analyserende del. I 

kapitel 11 og 12 undersøger vi konsekvenserne af en udvidelse af henholdsvis næringsbegrebet 

og fast driftsstedsbegrebet. I kapitel 13 undersøges, om en kapitalfonds investorer kan undgå at 

blive begrænset skattepligtige ved at flytte kapitalfonden til udlandet, men fortsat have manage-

mentselskabet i Danmark. 

 

De fire kapitler starter alle med en kort beskrivelse af, hvad kapitlet vil omhandle. Ligeledes vil 

kapitlerne blive afsluttet med en delkonklusion. 

 

Kapitel 10. Hvordan kan kapitalfondes investorer underlægges beskatning? 

I dette afsnit vil vi undersøge mulighederne for at beskatte investorerne bag de danske kapital-

fonde. Vi vil undersøge to muligheder for at beskatte en kapitalfonds investorer af de investerin-

ger, der foretages i danske porteføljevirksomheder. Den første mulighed for at beskatte investo-

rerne er ved at udvide næringsbegrebet. Til brug herfor vil vi benytte vores analyse af, hvilke fak-

torer, der er afgørende for næringsvurderingen, jævnfør kapitel 7. Den anden mulighed for at un-

derlægge kapitalfondens investorer beskatning er ved at udvide fast driftsstedsbegrebet. Hertil 

anvender vi vores analyse af fast driftssted, jævnfør kapitel 8. 

 

10.1 Udvidelse af næringsbegrebet 

Den første mulighed vi vil undersøge er, hvorvidt der kan ske en udvidelse af næringsbegrebet, 

således at danske og udenlandske kapitalfondes aktier i danske porteføljeselskaber vil blive kva-

lificeret som næringsaktier. Vi har i kapitel 7 set, at hvorvidt en fysisk person eller et selskab kan 

siges at være næringsdrivende med handel med aktier, primært afhænger af selskabets investe-

ringsstrategi, aktiehandlernes systematik og regelmæssighed samt omsætningshastigheden. De 

fire øvrige forhold var tilsyneladende blot mere eller mindre af- eller bekræftende af næringsvur-
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deringen, men ikke af afgørende karakter, hvorfor det er de tre førnævnte faktorer, vi vil under-

søge. 

 

For os at se kan der ud fra dansk lovgivning og dansk retspraksis ikke være tvivl om, at kapital-

fonde ikke opfylder betingelserne for næring. Rimeligheden i, at der ved næringsvurderingen 

lægges særlig vægt på de tre ovenfornævnte forhold, kan dog diskuteres, da lovgivningen og 

retspraksis ikke er rettet mod kapitalfonde. Dette skyldes, at kapitalfonde har kunnet drage nytte 

af de ældre afgørelser vedrørende ventureselskaber og øvrige investeringsselskaber. Der er derfor 

brug for en lovændring eller en ændring i retspraksis for at kunne beskatte kapitalfondene. Kapi-

talfonde kan derved ikke blive omfattet af næringsbegrebet og derved heller ikke næringsbeskat-

ningen. I stedet burde den afgørende faktor, som ovenfor argumenteret være, om formålet med 

virksomheden er at opnå aktieavancer, hvorved kapitalfonde kan omfattes af næringsbegrebet. 

Denne ene faktor vil dog være en for snæver faktor at skulle afgøre, hvorvidt en kapitalfond bør 

klassificeres som næringsdrivende med salg af aktier, hvorfor vi også vurderer det som en nød-

vendighed at tillægge de to andre faktorer betydning. 

 

Lovgivningen omkring beskatning af aktieavancer er således ikke tidssvarende og mangler 

umiddelbart større fokus på kapitalfondene. Der har dog i den senere tid været meget fokus på 

kapitalfondenes beskatning. Blandt andet blev der i 2007 indført nye rentefradragsbegrænsnings-

regler målrettet mod kapitalfondenes fradragsret, og så sent som i juni 2008 blev der indført be-

skatning af personselskaber, der ejes af mere end 50 % udenlandske investorer, som aktieselska-

ber. Det lader nu til, at skatteminister Kristian Jensen ikke vil ændre yderligere på lovgivningen, 

efter der i juni 2008 kom nye retningslinjer fra Danish Venture Capital and Private Equity Asso-

ciation,
114

 da han mener, at selvregulering er bedre, end hvis politikerne griber ind.
 115

 For os er 

der ingen tvivl om, at den nugældende lovgivning ikke er fulgt ordentligt med udviklingen. Som 

vi indledte afhandlingen med, har Tommy V. Christiansen allerede tilbage i marts 2007 udtalt, at 

"Skatteministeren [..] med et enkelt lovindgreb og et pennestrøg [kan] udvide det såkaldte næ-

ringsbegreb. Det vil sige, at virksomheder, der lever af at handle med aktier, også beskattes af 

gevinsten. Heriblandt kapitalfondene, som efter min overbevisning burde være skattepligtige, 

                                                      
114

 Danish Venture Capital and Private Equity Association har i juni 2008 offentligt en række retningslinjer for, 

hvordan blandt andet kapitalfonde og deres virksomheder bør arbejde og rapportere, for at skabe større åbenhed om-

kring kapitalfonde. Retningslinjerne er udarbejdet efter "comply or explain"-princippet, hvilket betyder, at retnings-

linjerne enten skal følges, eller det skal forklares, hvorfor retningslinjerne ikke følges. 
115

 Børsen: "Minister freder fonde mod nyt skatteindgreb", 26. juni 2008 
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fordi de jo også lever af at købe aktier og sælge dem videre"
116

. Skatteeksperten Christen Amby 

og SF's skatteekspert Jesper Petersen kritiserede så sent som i marts 2008 også den nuværende 

beskatning. Christen Amby udtaler blandt andet at, "kapitalfondene bør næringsbeskattes, fordi 

deres næring er at handle med virksomheder"
117

. Hertil svarer Christian Frigast, ledende partner 

i Danmarks største kapitalfond Axcel, at beskatning af kapitalfondenes gevinst ved virksom-

hedshandel vil "betyde mindre afkast til de danske pensionsopsparere"
118

. Dette viser, at beskat-

ning af kapitalfondenes aktieavancer ikke alene har betydning for statens skatteprovenu, men at 

det også har en samfundsmæssig betydning. Hvor en forøgelse af statens skatteprovenu umiddel-

bart er positiv, vil mindre afkast til pensionsopsparerne derimod være mindre heldigt. Vi vil dog 

ikke komme nærmere ind på de samfundsmæssige konsekvenser i denne afhandling. 

  

Tommy V. Christiansen, Christen Amby og Jesper Petersen sætter altså alle spørgsmålstegn ved 

skattefritagelsen af investorernes aktieavancer. Disse personer mener alle, at kapitalfonde bør 

næringsbeskattes af deres aktieavancer, da aktiehandlerne er foretaget med gevinst for øje. Chri-

sten Amby og Jesper Petersen forventes at komme med tre forslag, der skal præsenteres for Re-

geringens skattekommission, der vil medvirke til yderligere øget beskatning af kapitalfondene.
119

 

 

I forbindelse med en udvidelse af næringsbegrebet, må det naturligvis holdes for øje, hvad en så-

dan udvidelse af næringsbegrebet vil have af betydning for øvrige selskaber, som også handler 

med aktier. En udvidelse af næringsbegrebet vil naturligvis betyde, at det vil være vanskeligere at 

undgå en beskatning af aktieavancer, men dette betyder ligeledes, at et eventuelt aktietab vil være 

fradragsberettiget efter aktieavancebeskatningsloven § 17. En udvidelse af næringsbegrebet vil 

formentlig også ramme ventureselskaber, hvilket må betragtes som mindre hensigtsmæssigt. Vi 

har tidligere sidestillet ventureselskaber og kapitalfonde, men som vi også allerede har pointeret, 

har ventureselskaber en anden investeringsstrategi, som ikke i samme grad tilsigter høje investe-

ringsafkast. 

 

Hvis vi starter med at fokusere på kapitalfondenes investeringsstrategi, har det som bekendt be-

tydning for næringsvurderingen, om et selskabs aktiehandler er omfattet af en kort- eller langsig-

tet investeringsstrategi, hvor en kortsigtet investeringsstrategi tyder på, at aktierne er erhvervet 

                                                      
116

 Berlingske Tidende: "Kapitalfonde slipper for skat", 23. marts 2007 
117

 Børsen: "SF: Kapitalfonde skal betale mere i skat", 11. marts 2008 
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med videresalg for øje samt med henblik på en hurtig fortjeneste. Vi har ligeledes set, at danske 

kapitalfonde har draget fordel af denne sondring, idet disses aktiebesiddelse ifølge retspraksis 

betegnes som anlægsaktier. Ud fra vores analyser af kapitalfondenes formål og strategi mener vi, 

at kapitalfondenes investeringer i porteføljevirksomhederne sker med aktieavancer for øje. Det 

kan derfor undre os, at kapitalfondes aktiebesiddelser betragtes som anlægsaktier, idet en kapital-

fonds opkøb af porteføljevirksomheder netop har til formål at skabe en fortjeneste ved et eventu-

elt videresalg. Vi mener derfor, at der ved næringsvurderingen burde lægges større vægt på ak-

tiehandlernes egentlige formål, end det er tilfældet i dag, således at virksomheder, der har til 

formål at foretage investeringer med gevinster for øje, næringsbeskattes. Helt konkret mener vi, 

at der ved næringsvurderingen bør lægges vægt på selskabets formål med aktiehandlerne.  

 

Vi fandt ligeledes, at aktiehandlernes systematik og regelmæssighed har væsentlig betydning for 

næringsvurderingen. Denne betingelse kræver, at selskabets aktier er frit omsættelige, at aktierne 

prisfastsættes ofte, at aktierne ikke skal ejes i minimumsperioder, at der er tale om mindre aktie-

poster, samt at den samme aktie kan købes, sælges, genkøbes og sælges på ny. Aktier med en så-

dan karakteristika må nødvendigvis enten være børsnoteret eller noteret på en anden form for au-

toriseret markedsplads. Kapitalfonde besidder oftest samtlige aktier i porteføljevirksomheder og 

investerer sjældent i den samme porteføljevirksomhed flere gange. Efter opkøbet afnoteres porte-

føljevirksomhedernes aktier ofte og er derved ikke længere tilgængelige for offentligheden. Kapi-

talfondes aktiehandler kan derfor ikke opfylde betingelsen, om at aktiehandlerne skal være sy-

stematiske og regelmæssige ud fra de nugældende regler. På trods af dette mener vi dog, at der i 

højere grad bør lægges vægt på, at kapitalfondes aktiehandler dog har en vis regelmæssighed og 

systematik, på trods af relativt få foretagne investeringer. Dette begrundes med, at kapitalfondene 

har en vis systematik og regelmæssighed i deres opkøbsmønster, selvom der kan gå længere pe-

rioder mellem aktiehandlerne. Kapitalfondes handel med aktier har derfor en særegen systematik 

og regelmæssighed, som vi mener, der bør tages højde for i næringsvurderingen. Det er dog van-

skeligt at opsætte nogle rammer for, hvornår et selskabs aktiehandler har tilstrækkelig systematik 

og regelmæssighed, før der er tale om næring. Det vil på baggrund heraf være svært at udvide 

forståelsen af, hvornår et selskabs aktiehandler er tilstrækkelig systematiske og regelmæssige. 
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Endelig fandt vi, at aktiehandlernes omsætningshastighed har væsentlig betydning for nærings-

vurderingen. Kapitalfondes aktiehandler er for få og ikke tilstrækkelig hyppige til, at kapitalfonde 

kan opfylde denne betingelse. Ud fra den betragtning at kapitalfondes investeringsstrategi medfø-

rer relativt få investeringer og derved en relativ lav omsætningshastighed, kan man lægge kapi-

talfondenes særegne træk til grund for udvidelsen af næringsbegrebet. 

 

Ovenfor har vi set på, hvordan det er muligt at udvide de tre væsentligste faktorer for, at der kan 

blive tale om næringsskattepligt for kapitalfonde. Ved at udvide forståelsen for kapitalfondenes 

strategi og formål samt tillægge aktiehandlernes systematik og regelmæssighed og handlernes 

omsætningshastighed større betydning, vil det måske blive muligt, at kapitalfondene i praksis vil 

blive kendt næringsdrivende af deres aktier i de danske porteføljeselskaber. 

 

Vi vil i kapitel 11 undersøge, hvilke investorer, der bliver ramt af ovenstående udvidelse, samt de 

konsekvenser en udvidelse af næringsbegrebet har for beskatningen af kapitalfondes aktieavan-

cer. Vi antager derved i kapitel 11, at der er nu er foretaget en udvidelse af næringsbegrebet, så-

ledes at en kapitalfonds aktier nu anses for værende næringsaktier og herved vil kunne blive om-

fattet af næringsskattepligt. 

 

10.2 Udvidelse af fast driftsstedsbegrebet 

Vi har under kapitel 8 belyst, at en kapitalfonds udenlandske investorer alene vil være begrænset 

skattepligtige til Danmark af aktieavancerne, såfremt aktierne kan henføres til et fast driftssted i 

Danmark, det vil sige, hvis der er tale om næringsaktier. 

 

Som vi tidligere har været inde på, sondres der i OECD's modeloverenskomst ikke mellem an-

lægs- og næringsaktier, og det kan derfor være svært at finde en rimelig argumentation for, at den 

danske sondring skal tillægges en sådan værdi ved vurderingen af, om en fysisk person eller et 

selskab er begrænset skattepligtigt til Danmark eller ej. Umiddelbart synes den eneste begrundel-

se herfor at friholde ventureselskaber fra beskatning, idet ventureselskaber som bekendt handler 

med anlægsaktier. Dette har herved fået følgevirkningen, at kapitalfondene ligeledes er blevet 

fritaget for beskatningen af aktieavancer. 

 

Det er vores vurdering, at der ikke er grundlag for, at anlægsaktier, alene på baggrund af deres 

karakter, ikke kan henføres til et fast driftssted. Dette synspunkt bakkes i øvrigt op af Niels Win-
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ther-Sørensen i artiklen SU 2002, 370 "Anlægsaktier og fast driftssted". Vi vil udvide begrebet 

"fast driftssted" således, at investering i aktier kan sidestilles med udøvelse af erhverv, samt såle-

des at handel med aktier kan statuere fast driftssted. 

 

Vi mener derfor, at hvorvidt en fysisk person eller et selskab er omfattet af begrænset skattepligt 

til Danmark, ikke bør afhænge af aktiernes karakter, men snarere af om der kan siges at foreligge 

et fast driftssted. Såfremt definitionen på et fast driftssted ændres i selskabsskatteloven § 2, stk. 

1, litra a og kildeskatteloven § 2, stk. 1, litra d til også at omfatte anlægsaktier, da vil udenland-

ske investorer formentlig blive omfattet af den begrænsede skattepligt, og dansk lovgivning vil 

harmonere med OECD's modeloverenskomst. Jævnfør artikel 5, stk. 1 i OECD's modeloverens-

komst er det en betingelse for fast driftssted, at et foretagendes virksomhed helt eller delvist ud-

øves på et fast forretningssted i den kontraherende stat. I denne bestemmelse ligger der en betin-

gelse om, at der skal eksistere et forretningssted i form af lokaler eller lignende, at forretnings-

stedet skal være "fast" og have en vis varighed, samt at personalet tilknyttet det faste forretnings-

sted skal udøve virksomhed på dette forretningssted. Vi vil i et senere afsnit undersøge, om kapi-

talfondes investorer har fast driftssted i Danmark, efter vi har udvidet fast driftsstedsbegrebet. 

 

Beskatning af kapitalfondes aktieavancer kræver derfor enten, at lovgivningen ændres, således at 

også anlægsaktier kan statuere fast driftssted, eller at der ved næringsvurderingen i højere grad 

tages højde for kapitalfondes formål med investeringerne i porteføljevirksomhederne. Ændring af 

lovgivning således at også anlægsaktier kan statuere fast driftssted, mener vi dog blot, kan være 

et incitament for investorerne til at holde aktierne til tre års-grænsen, hvorved beskatningen und-

gås. 

 

En udvidelse af fast driftsstedsbegrebet i den danske lovgivning vil betyde, at ligegyldigt hvorle-

des aktierne kvalificeres, vil den udenlandske investor blive begrænset skattepligt, når fast drifts-

stedsbegrebet er opfyldt. Dog vil de investorer, der besidder anlægsaktier være skattefrie af ak-

tieavancer af aktier ejet over tre år. Hvis udvidelsen af fast driftsstedsbegrebet vil betyde, at både 

anlægs- og næringsaktier er omfattet, har kvalifikationen af aktierne stadig stor betydning. Dette 

skyldes, at investorerne efter al sandsynlighed vil vælge at beholde aktierne i minimum tre år for 

at opnå skattefrihed. 
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Vi vil i et senere kapitel undersøge, hvilken betydning en sådan udvidelse af fast driftsstedsbe-

grebet har for beskatningen af kapitalfondes aktieavancer. 

 

10.3 Delkonklusion 

I det ovenstående har vi argumenteret for, hvorledes det er muligt at udvide henholdsvis næ-

ringsbegrebet eller fast driftsstedsbegrebet. Det er vores vurdering, at det vil være mest retvisen-

de at ændre næringsbegrebet, hvorved kapitalfonde vil blive omfattet af næringsbeskatning, frem 

for at ændre fast driftsstedsbegrebet. Dette skyldes for det første, hvilket er den vigtigste årsag, at 

vi finder den nuværende kvalifikation af kapitalfondes aktier for misvisende. Kapitalfondes akti-

er kvalificeres i dag som anlægsaktier, som følge af kapitalfondes investeringsstrategi og aktie-

handlernes karakteristika. For det andet vil en udvidelse af fast driftsstedsbegrebet ikke umiddel-

bart medføre øget skatteprovenu, da anlægsaktier ejet over tre år er skattefrie. Dette vil altså blot 

betyde, at kapitalfondene formentlig vil sørge for at beholde deres aktier i tre år for herefter at 

sælge dem skattefrit. 

 

Ud fra denne argumentation er det vores vurdering, at det udvidede næringsbegreb vil være mest 

hensigtsmæssigt at vælge, hvis kapitalfondens investorer skal beskattes af aktieavancerne. Ikke 

desto mindre har vi valgt at belyse konsekvenserne for både et udvidet næringsbegreb og udvidet 

fast driftsstedsbegreb. Dette har vi valgt, fordi vi finder det relevant at belyse begge metoder, da 

vi endnu ikke kender de to metoders udfald. 
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Kapitel 11. Konsekvenser ved udvidelse af næringsbegrebet 

Dette kapitel har til formål at belyse, hvilke konsekvenser et udvidet næringsbegreb i relation til 

investering i aktier gennem kapitalfondene vil få for henholdsvis danske og udenlandske investo-

rer. Vi ønsker herigennem at undersøge, om en udvidelse af næringsbegrebet medfører beskat-

ning for både danske og udenlandske investorer. 

 

Vi antager i det følgende, at udvidelsen af næringsbegrebet medfører, at kapitalfondes aktier i 

porteføljevirksomhederne betragtes som næringsaktier. 

 

11.1 Konsekvenser for de danske investorer 

En udvidelse af næringsbegrebet betyder, at kapitalfondes aktier nu betragtes som næringsaktier. 

Den danske investors beskatning af sine aktieavancer skal derfor ses i forhold til, at aktieavan-

cerne er udvundet af næringsaktier. 

 

Vi ved, at såfremt en kapitalfond handler med næringsaktier efter aktieavancebeskatningsloven § 

17, da finder blandt andet de almindelige regler om anlægsaktier i aktieavancebeskatningslovens 

§§ 8-9 og § 12 ikke anvendelse. Dette betyder, at den danske investor er skattepligtig af sine ak-

tieavancer i medfør af aktieavancebeskatningsloven § 17, uanset om investor er en fysisk person 

eller et selskab. 

 

Udvidelsen af næringsbegrebet betyder således, at hvis investor er et selskab, da kan investor ik-

ke længere undgå beskatning ved at holde sine aktier i tre år eller mere. Omvendt har næringsbe-

grebet ikke betydning for en fysisk persons skattepligt, om end opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst afviger fra opgørelsen af den skattepligtige indkomst ved almindelige aktier. 

 

11.2 Konsekvenser for de udenlandske investorer 

Dette afsnit har til formål at belyse betydningen af det udvidede næringsbegreb for de udenland-

ske investorer. 

 

Ud fra vores gennemgang af bestemmelserne i kildeskatteloven § 2, stk. 1, litra d, selskabsskatte-

loven § 2, stk.1, litra a og artikel 5 og 7 i OECD's modeloverenskomst ved vi, at følgende skal 
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være opfyldt, før en fysisk person eller et selskab kan betragtes som begrænset skattepligtig til 

Danmark: 

 

 Der skal udøves en erhvervsvirksomhed 

 Der skal være fast driftssted i Danmark. 

 

Som ovenfor nævnt, skal disse to betingelser være opfyldt både efter dansk lovgivning og 

OECD's modeloverenskomst. Vi vil i det følgende undersøge, om en udvidelse af næringsbegre-

bet vil medføre, at den udenlandske investor opfylder ovenstående betingelser. 

 

11.2.1 Der skal udøves en erhvervsvirksomhed 

11.2.1.1 Dansk lovgivning 

På grund af kapitalfondens skattemæssige transparens afhænger investorernes skattepligt af, om 

kapitalfonden udøver erhverv efter både dansk lovgivning og OECD's modeloverenskomst. Vi 

forudsætter, at investeringen i kapitalfonden er de udenlandske investorers eneste tilknytning til 

Danmark. Investorernes investering er således deres eneste mulighed for at kunne udøve erhverv 

i Danmark. 

 

I et tidligere afsnit fandt vi, at danske kapitalfondes udenlandske investorer ikke anses for at ud-

øve erhvervsvirksomhed efter dansk lovgivning, idet erhvervsmæssig virksomhed alene omfatter 

handel med næringsaktier. Idet næringsbegrebet nu er udvidet til også at omfatte kapitalfondes 

investeringer i porteføljevirksomheder, er der ikke længere grundlag for ikke at betragte disse 

investeringer som udøvelse af erhvervsvirksomhed. 

 

11.2.1.2 OECD's modeloverenskomst 

Udtrykket at "udøve erhvervsvirksomhed" må sidestilles med udtrykket "forretningsmæssig virk-

somhed", som er defineret i artikel 3, stk. 1, litra h i OECD's modeloverenskomst. Jævnfør denne 

bestemmelse er udtrykket "forretningsmæssig virksomhed" defineret som udøvelse af frit erhverv 

og anden virksomhed af selvstændig karakter. Vi ved fra kommentarerne til artikel 3, stk. 1, litra 

h, at udtrykket skal tillægges den betydning, som udtrykket har i den nationale lovgivning i den 

stat, der anvender overenskomsten, jævnfør artikel 3, stk. 2. 
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Vi har netop udledt, at ud fra dansk lovgivning må kapitalfondes handel med aktier i portefølje-

virksomheder betragtes som udøvelse af erhvervsvirksomhed efter udvidelsen af næringsbegre-

bet. Det kan derfor udledes, at kapitalfondes handel med aktier i porteføljevirksomheder også 

betragtes som udøvelse af erhverv efter OECD's modeloverenskomst. 

 

11.2.2 Der skal være fast driftssted i Danmark 

11.2.2.1 Dansk lovgivning 

Idet begrebet fast driftssted skal tolkes ud fra OECD's modeloverenskomst, henviser vi til gen-

nemgangen i næste afsnit. 

 

11.2.2.2 OECD's modeloverenskomst 

Begrebet "fast driftssted" er i OECD's modeloverenskomst defineret i artikel 5, stk. 1. Ud fra 

denne bestemmelse betyder begrebet "fast driftssted" et forretningssted, hvor et foretagendes 

virksomhed helt eller delvist udøves. Vi har endvidere kunnet udlede, at opfyldelsen af artikel 5, 

stk. 1 betinger følgende: 

 

 Der skal eksistere et forretningssted 

 Forretningsstedet skal være fast og af en vis varighed 

 Der skal foretages virksomhedsudøvelse for foretagendet gennem dette faste driftssted 

 

Idet kapitalfonden er etableret i Danmark, er den første betingelse således opfyldt. Vi forudsætter 

endvidere, at kapitalfondens virksomhed strækker sig over en længere årrække, hvorved også 

anden betingelse er opfyldt. 

 

Såfremt udtrykket "udøvelse af erhvervsvirksomhed" fortolkes i overensstemmelse med dansk 

lovgivning, da må den tredje betingelse ligeledes anses for at være opfyldt, efter udvidelsen af 

næringsbegrebet. Derved har de udenlandske investorer fast driftssted i Danmark, hvorved de 

udenlandske investorer underlægges begrænset skattepligt til Danmark. 

 

11.3 Delkonklusion 

Vi har i denne del af afhandlingen belyst det udvidede næringsbegrebs konsekvenser for danske 

og udenlandske investorer. 
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Vi fandt frem til, at det udvidede næringsbegreb betyder, at danske investorer altid beskattes af 

deres aktieavancer, uanset ejertid, og uanset om investor er fysisk person eller selskab. 

 

Med hensyn til de udenlandske investorer fandt vi frem til, at disse nu er begrænset skattepligtige 

af aktieavancerne, hvis kapitalfonden er beliggende i Danmark. Dette begrundede vi med, at be-

tingelserne for begrænset skattepligt til Danmark er opfyldt. Betingelserne for begrænset skatte-

pligt er, at der skal udøves erhvervsvirksomhed, samt at der skal være fast driftssted i Danmark. 

 

Med hensyn til betingelsen om, at der skal udøves erhvervsvirksomhed fandt vi, at efter udvidel-

sen af næringsbegrebet er der ikke længere grundlag for ikke at betragte kapitalfondes handel 

med aktier som udøvelse af erhverv. Med hensyn til betingelsen om, at der skal være fast drifts-

sted, fandt vi ligeledes frem til var opfyldt, idet der eksisterer et fast forretningssted, og idet der 

udøves erhvervsvirksomhed på forretningsstedet. 

 

Idet det udvidede næringsbegreb medfører skattepligt af aktieavancerne for både danske og uden-

landske investorer, kan det tænkes, at udenlandske kapitalfonde vil have en konkurrencefordel i 

denne forbindelse. Det udvidede næringsbegreb vil give de udenlandske investorer et incitament 

til i stedet at investere i Danmark gennem udenlandske kapitalfonde, for at undgå dansk beskat-

ning. Ved at investere i Danmark gennem udenlandske kapitalfonde, hvis samlede juridiske 

struktur ligger i udlandet, har den udenlandske investor ikke fast driftssted i Danmark, hvorved 

den begrænsede skattepligt kan undgås. Derved har de udenlandske investorer mulighed for selv 

at bestemme, om deres aktieavancer skal beskattes i Danmark eller ej. Et udvidet næringsbegreb 

vil derfor formentlig medføre en klar konkurrencefordel for de udenlandske kapitalfonde i for-

hold til danske kapitalfonde. Det kan derfor frygtes, at et udvidet næringsbegreb vil få den betyd-

ning, at danske kapitalfonde ganske enkelt vælger i stedet at placere sig i udlandet for at tiltrække 

investorer, hvorved det udvidede næringsbegreb sættes ude af spil. 
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Kapitel 12. Konsekvenser ved udvidelse af fast driftsstedsbegrebet 

Dette kapitel har til formål at belyse, hvilke konsekvenser en udvidelse af fast driftsstedsbegrebet 

har for henholdsvis danske og udenlandske investorer. Vi ønsker herigennem at undersøge, om 

en udvidelse af fast driftsstedsbegrebet medfører beskatning for både danske og udenlandske in-

vestorer. 

 

Udvidelsen af fast driftsstedsbegrebet betyder, at også anlægsaktier kan henføres til et fast drifts-

sted, samt at også handel med anlægsaktier betragtes som udøvelse af erhverv. Vi forudsætter i 

det følgende, at kapitalfondes anlægsaktier rammes af dette udvidede begreb. 

 

12.1 Konsekvenser for de danske investorer 

Det udvidede fast driftsstedsbegreb har alene medført ændringer i kildeskatteloven § 2, stk. 1, 

litra d og selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a, omhandlende begrænset skattepligtige fysiske 

personer og selskaber. Idet danske investorer er fuldt skattepligtige til Danmark, omfattet af kil-

deskatteloven § 1 og selskabsskatteloven § 1, har det udvidede fast driftsstedsbegreb således ikke 

betydning for danske investorer. 

 

De danske investorer beskattes derfor som hidtil, afhængig af om investor er en fysisk person 

eller et selskab. 

 

12.2 Konsekvenser for de udenlandske investorer 

Vi vil i dette kapitel analysere, hvordan en udvidelse af fast driftsstedsbegrebet påvirker investo-

rernes begrænsede skattepligt til Danmark. 

 

Ud fra vores gennemgang af bestemmelserne i kildeskatteloven § 2, stk. 1, litra d, selskabsskatte-

loven § 2, stk.1, litra a og artikel 5 og 7 i OECD's modeloverenskomst ved vi, at følgende skal 

være opfyldt, før en fysisk person eller et selskab kan betragtes som begrænset skattepligtig til 

Danmark: 

 

 Der skal udøves en erhvervsvirksomhed 

 Der skal være fast driftssted i Danmark. 
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Vi vil derfor, ud fra det udvidede fast driftsstedsbegreb, gennemgå hver af disse betingelser ud 

fra både dansk lovgivning og OECD's modeloverenskomst. 

 

12.2.1 Der skal udøves en erhvervsvirksomhed 

12.2.1.1 Dansk lovgivning 

Vi ved allerede, at investorernes eventuelle skattepligt afhænger af, om investorerne udøver er-

hverv gennem kapitalfondene efter både dansk lovgivning og OECD's modeloverenskomst. Vi 

forudsætter, at investeringen i kapitalfonden er de udenlandske investorers eneste tilknytning til 

Danmark. Investorernes investering er således deres eneste mulighed for at kunne udøve erhverv 

i Danmark. 

 

Idet det udvidede fast driftsstedsbegreb betyder, at også handel med anlægsaktier betragtes som 

udøvelse af erhverv, er denne første betingelse således opfyldt efter dansk lovgivning. 

 

12.2.1.2 OECD's modeloverenskomst 

Udtrykket "forretningsmæssig virksomhed" er defineret i artikel 3, stk. 1, litra h i OECD's mo-

deloverenskomst. Ud fra kommentarerne til artikel 3, stk. 1, litra h ved vi, at begrebet "forret-

ningsmæssig virksomhed" skal tillægges den betydning, som udtrykket har i den nationale lov-

givning i den stat, der anvender overenskomsten. Idet anlægsaktier efter dansk lovgivning nu er 

omfattet af begrebet "udøvelse af erhverv", er betingelsen om at udøve erhvervsvirksomhed såle-

des også opfyldt ud fra OECD's modeloverenskomst. 

 

12.2.2 Der skal være fast driftssted i Danmark 

12.2.2.1 Dansk lovgivning 

Idet fast driftsstedsbegrebet skal tolkes ud fra OECD's modeloverenskomst, henviser vi til gen-

nemgangen i næste afsnit. 

 

12.2.2.2 OECD's modeloverenskomst 

Fast driftsstedsbegrebet er reguleret i artikel 5, stk. 1 i OECD's modeloverenskomst. Af artikel 5, 

stk. 1 fremgår det, at udtrykket "fast driftssted" betyder et forretningssted, hvor et foretagendes 

virksomhed helt eller delvist udøves. Følgende betingelser skal være opfyldt, for at der foreligger 

fast driftssted efter artikel 5, stk. 1: 
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 Der skal eksistere et forretningssted 

 Forretningsstedet skal være fast og af en vis varighed 

 Der skal foretages virksomhedsudøvelse for foretagendet gennem dette faste driftssted. 

 

Såfremt kapitalfonden har kontorlokaler i Danmark gennem en længere periode, må første og 

anden betingelse anses for opfyldt. Med hensyn til udøvelse af virksomhed på det faste forret-

ningssted har vi netop fundet frem til, at også handel med anlægsaktier betragtes som udøvelse af 

erhverv. Tredje betingelse er således også opfyldt. Betingelsen om at der skal være fast driftssted 

i Danmark, er således opfyldt. 

 

Idet begge betingelser for den begrænsede skattepligt er opfyldt, medfører det udvidede fast 

driftsstedsbegreb således, at udenlandske investorer bliver begrænset skattepligtige af aktieavan-

cerne. 

 

12.3 Delkonklusion 

Idet det udvidede fast driftsstedsbegreb alene har medført ændringer for begrænset skattepligtige 

fysiske personer og selskaber, har dette udvidede begreb ikke betydning for de fuldt skattepligti-

ge danske investorer. De danske investorer beskattes derfor som hidtil af aktieavancerne. 

 

Det udvidede begreb medfører derimod, at udenlandske investorer bliver begrænset skattepligtige 

til Danmark af aktieavancerne. Dette begrundede vi med, at betingelserne for at der foreligger 

begrænset skattepligt til Danmark nu er opfyldt. Vi fandt, at betingelsen om at der skal udøves 

erhvervsvirksomhed i Danmark er opfyldt ud fra dansk lovgivning, idet investeringer i anlægsak-

tier nu betragtes som udøvelse af erhverv. Betingelsen er ligeledes opfyldt ud fra OECD's model-

overenskomst, idet udtrykket "udøvelse af erhvervsvirksomhed" skal fortolkes i overensstemmel-

se med intern dansk lovgivning. Betingelsen om at der skal være fast driftssted i Danmark er li-

geledes opfyldt, idet der eksisterer fast et forretningssted og der udøves erhvervsvirksomhed på 

det faste forretningssted. 

 

Idet begge betingelser for den begrænsede skattepligt er opfyldt, medfører det udvidede fast 

driftsstedsbegreb således begrænset skattepligt for de udenlandske investorer, når disse investerer 

gennem en dansk kapitalfond. På trods af den begrænsede skattepligt til Danmark, har den uden-

landske investor - i lighed med den danske investor - dog mulighed for at undgå dansk beskat-
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ning ved at holde aktierne i mindst tre år, hvis investoren er et selskab. Såfremt investoren der-

imod er en fysisk person, vil investoren – i lighed med den danske investor – altid være skatte-

pligtig af sine aktieavancer uanset ejertid. Vi har tidligere i afhandlingen argumenteret for, at in-

vestorerne bag en kapitalfond typisk vil bestå af selskaber, på grund af kapitalkravet til investo-

rerne. Idet både danske og udenlandske selskabsinvestorer kan undgå dansk beskatning ved at 

holde aktierne i mindst tre år, har dette udvidede begreb derfor ikke den ønskede effekt. 
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Kapitel 13. Fast driftssted i medfør af agentreglen 

Idet vi i kapitel 11 og 12 fandt, at en udvidelse af både næringsbegrebet og fast driftsstedsbegre-

bet medførte begrænset skattepligt af aktieavancerne for den udenlandske investor, er det natur-

ligt at denne vil forsøge at undgå dansk beskatning, hvilket vi vil se nærmere på i dette kapitel. 

Vi vil i det følgende udelukkende fokusere på de udenlandske investorer. 

 

Man kan forestille sig, at en udvidelse af begreberne skaber incitament til, at de udenlandske in-

vestorer i stedet investerer i danske porteføljevirksomheder gennem en udenlandsk kapitalfond, 

for at undgå dansk beskatning. Vi ved dog fra tidligere, at agentreglen kan betyde, at en investor 

er begrænset skattepligtig til Danmark, selvom kapitalfonden er placeret i udlandet. Det er derfor 

relevant at undersøge, om den udenlandske investor kan undgå dansk beskatning ved at investere 

gennem en udenlandsk kapitalfond med et dansk managementselskab, eller om det danske mana-

gementselskab betyder, at der statueres fast driftssted. 

 

Det kan af praktiske årsager være meget fordelagtigt at have et dansk managementselskab, da 

managementselskabet fungerer som investeringsrådgiver for kapitalfonden og derudover vareta-

ger den overordnede ledelse af de danske porteføljevirksomheder. Det vil derfor være en fordel i 

forhold til driften af porteføljevirksomheden, hvis kapitalfonden kan nøjes med at flytte selve 

kapitalfonden og herved bibeholde det danske managementselskab. Vi vil derfor i det følgende 

undersøge scenariet, i hvilket managementselskabet er beliggende i Danmark samt scenariet, i 

hvilket managementselskabet er beliggende i udlandet. 

 

Som bekendt har managementselskabet til formål at rådgive kapitalfonden omkring investering 

og administration af fondens midler. Derudover vil managementselskabet i ejerskabsperioden 

involvere sig i den overordnede ledelse af porteføljevirksomhederne, med henblik på at videre-

udvikle porteføljevirksomhederne, således at værdien af virksomhederne stiger frem mod et ef-

terfølgende salg eller børsnotering. Til brug for vores analyser er vi nødt til at have klarlagt ma-

nagementselskabets opgaver i forhold til kapitalfonden. Vi forudsætter, at managementselskabet 

– dansk eller udenlandsk – fungerer som investeringsrådgiver for kapitalfonden og derudover va-

retager den overordnede ledelse af de danske porteføljevirksomheder. Selve investeringsrådgiv-

ningen, forudsætter vi, består i at finde potentielle porteføljeselskaber, som passer ind i den valg-

te investeringsstrategi samt at undersøge mulighederne for at afhænde porteføljevirksomheder. 

Selve den overordnede ledelse, forudsætter vi, blandt andet består i udarbejdelse af årsrapporter, 
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udarbejdelse af kvartalsrapporter til investorerne mv. Med hensyn til fuldmagtsforholdet forud-

sætter vi, at managementselskabet har fuldmagt til at forpligte kapitalfonden, idet alle investe-

ringsbeslutninger træffes af managementselskabet. 

 

Vi forudsætter, at den udenlandske kapitalfond med investeringer i danske porteføljevirksomhe-

der er organiseret som et kommanditselskab, da en kapitalfond som bekendt oftest er organiseret 

som et kommanditselskab. 

 

13.1 Udenlandsk kapitalfond med dansk managementselskab 

Placeringen af managementselskabet har stor praktisk betydning, og såfremt kapitalfonden inve-

sterer i danske porteføljevirksomheder, må det naturligvis anses for at være mest praktisk, at ma-

nagementselskabet også er placeret i Danmark. Dette er illustreret i nedenstående figur: 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

I det følgende vil vi belyse, om det danske managementselskab kan ses som en afhængig repræ-

sentant til kapitalfonden, og om den udenlandske kapitalfond herved får fast driftssted gennem 

managementselskabet. Herefter ser vi på, om managementselskabet kan anses som værende en 

uafhængig agent, da det betyder, at managementselskabet ikke har fast driftssted efter agentreg-

len. 
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13.1.1 Kan det danske managementselskab anses som en afhængig repræsentant? 

Ifølge artikel 5, stk. 5 anses en repræsentant i den kontraherende stat for at være afhængig af fo-

retagendet, hvis repræsentanten har og sædvanligvis udøver fuldmagt, som kan forpligte foreta-

gendet. Fuldmagtsforholdet er derfor meget væsentligt for bedømmelse af, om der er tale om en 

afhængig repræsentant. Managementselskabet er bemyndiget til at indgå kontrakter vedrørende 

handler, der vedrører kapitalfondens forretningsvirksomhed samt anvender fuldmagten dagligt 

gennem sit virke af overordnet ledelse af de danske porteføljevirksomheder, der kan kræve dag-

lig kontakt, hvorved fuldmagten anvendes regelmæssigt. Det må herved konkluderes, at mana-

gementselskabet sædvanligvis udøver sin fuldmagt til at forpligte kapitalfonden. Fuldmagten må 

derfor siges at blive anvendt i et stort omfang og yderst regelmæssigt. Da managementselskabet 

er beliggende i Danmark og kapitalfonden i udlandet, er også kriteriet om, at fuldmagten sædvan-

lig skal udøves i den anden stat, opfyldt. Alle ovenstående forhold understreger, at management-

selskabet må betegnes som en afhængig repræsentant. 

 

Derudover må repræsentantens virksomhed ikke udelukkende være af forberedende eller hjæl-

pende art for foretagendet, omfattet af artikel 5, stk. 4. Med hensyn til managementselskabets 

virksomhed, som primært består i investeringsrådgivning og overordnet ledelse af porteføljevirk-

somhederne, kan denne virksomhed ikke betragtes som værende udelukkende af forberedende 

eller hjælpende art. 

 

Et dansk managementselskab vil altså ud fra ovenstående blive omfattet af agentreglen, jævnfør 

bestemmelsen i artikel 5, stk. 5, da managementselskabet tydeligvis må betegnes som en afhæn-

gig agent ud fra managementselskabets karakteristika. 

 

13.1.2 Kan det danske managementselskab anses som en uafhængig repræsentant? 

Vi vil nu undersøge, om managementselskabet kan betegnes som en uafhængig repræsentant. I 

henhold til artikel 5, stk. 6 har kapitalfonden ikke fast driftssted her i landet, hvis kapitalfondens 

virksomhed udøves gennem uafhængige repræsentanter, såfremt disse personer handler inden for 

rammerne af deres sædvanlige forretningsvirksomhed. Vi ved, at en repræsentant vil falde inden 

for denne bestemmelses anvendelsesområde, hvis repræsentanten er uafhængig af foretagendet 

både juridisk og økonomisk, og repræsentanten handler inden for sin sædvanlige erhvervsvirk-

somheds rammer, når vedkommende handler på foretagendets vegne. 
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Den første betingelse om den juridiske og økonomiske uafhængighed afhænger af graden af de 

forpligtelser repræsentanten har over for foretagendet. Managementselskabet holdes ansvarlig for 

sit arbejde, hvilket taler for uafhængighed. Derimod må det formodes, at managementselskabet er 

underlagt visse instrukser omkring udøvelse af investeringspleje, hvilket ikke taler for uafhæn-

gighed. I forhold til den økonomiske uafhængighed, modtager managementselskabet et manage-

ment-fee for sine ydelser og kan i denne forstand være afhængig af kapitalfonden. Management-

selskabet er dog ikke nødvendigvis økonomisk afhængigt af kapitalfonden, hvis managementsel-

skabet varetager rollen som managementselskab for flere kapitalfonde. Dog må det formodes, at 

managementselskabet har en fuldmagt, hvilket også betyder, at der er tale om en vis afhængig-

hed. 

 

Anden betingelse om, at managementselskabet skal handle inden for sin sædvanlige erhvervs-

virksomheds rammer, når managementselskabet handler på foretagendets vegne, forudsætter vi 

er opfyldt. 

 

Artikel 5, stk. 6 er altså ikke opfyldt, da managementselskabet tydeligvis ikke kan betegnes som 

værende en uafhængig repræsentant ud fra managementselskabets karakteristika. Herved medfø-

rer det danske managementselskab og dets personale, at der statueres fast driftssted ud fra artikel 

5, stk. 5. De udenlandske investorer vil derfor ud fra agentreglens stk. 5 ifalde begrænset skatte-

pligt til Danmark. 

 

13.2 Udenlandsk kapitalfond med udenlandsk managementselskab 

Da vi har set, at det ikke var nok at flytte den danske kapitalfond til udlandet og bibeholde et 

dansk managementselskab, vil vi nu se på, om kapitalfonden vil kunne undgå at blive omfattet af 

fast driftssted efter agentreglen, ved også at flytte managementselskabet til udlandet. Dette bety-

der, at hele kapitalfonden samt managementselskabet nu er placeret i udlandet. Det kunne ek-

sempelvis tænkes, at kapitalfonden kan undgå dansk beskatning af aktieavancerne ved blot at 

flytte managementselskabet til Malmø, mens de danske aktiviteter fortsætter på lige vilkår her i 

Danmark. Denne situation er illustreret i nedenstående figur: 
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Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Idet managementselskabet nu er placeret i udlandet ligesom kapitalfonden, kan managementsel-

skabet ikke længere agere som agent i Danmark for kapitalfonden. Agentreglen finder derfor ikke 

længere anvendelse. Idet der ikke længere er et fast driftssted i Danmark at henføre aktierne til, er 

den udenlandske investor således ikke længere begrænset skattepligtig til Danmark. Det skal i 

denne forbindelse dog bemærkes, at ledelsens faktiske sæde har betydning for, hvor kapitalfon-

den har hjemsted. Såfremt ledelsens beslutninger træffes i Danmark, da er der risiko for, at kapi-

talfonden anses for at have hjemsted i Danmark, i medfør af selskabsskatteloven § 1, stk. 6. Inve-

storernes skattefrie status kan derfor kun opretholdes, såfremt ledelsens beslutninger træffes i 

udlandet. 

 

Ovenstående betyder altså, at hvis den danske kapitalfond vil undgå dansk beskatning af sine ak-

tieavancer ved en udvidelse af næringsbegrebet eller fast driftsstedsbegrebet, er det nødvendig 

både at flytte kapitalfonden og managementselskabet til udlandet. 

 

13.3 Delkonklusion 

Vi har i dette kapitel undersøgt, om et dansk managementselskab eller et udenlandsk manage-

mentselskab til en udenlandsk kapitalfond falder ind under den såkaldte agentregel. 
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Først undersøgte vi, om det er nok for en dansk kapitalfond blot at flytte selve kapitalfonden til 

udlandet og bibeholde managementselskabet i Danmark for at undgå beskatning. Vi fandt, at det 

danske managementselskabs medarbejdere ville blive anset som værende afhængige agenter ud 

fra de fastsatte forudsætninger i OECD's modeloverenskomst, og at den udenlandske kapitalfond 

herved ville anses for at have fast driftssted gennem managementselskabet. Dette betyder, at det 

ikke er nok for den danske kapitalfond blot at flytte til udlandet, hvis managementselskabet bibe-

holdes i Danmark. 

 

Vi så derfor efterfølgende på, om det faste driftssted kunne undgås ved også at placere manage-

mentselskabet i udlandet. Vi fandt, at et udenlandsk managementselskab ikke er omfattet af 

agentreglen, hvorved aktierne ikke kan henføres til et fast driftssted i Danmark. Derved kan de 

udenlandske investorer undgå den begrænsede skattepligt til Danmark. Det vil sige, at de nugæl-

dende regler betyder, at udenlandske investorer kan undgå dansk skattepligt af aktieavancerne 

ved blot at investere i en udenlandsk kapitalfond beliggende i Malmø, blot 25 km fra København. 

Det kan virke bemærkelsesværdigt, at på trods af den korte afstand til Danmark, da kan dansk 

aktieavancebeskatning undgås. Ikke desto mindre er dette en realitet, som de udenlandske inve-

storer kan benytte sig af. Det er vores holdning, at dette kan virke urimeligt, men dette er samti-

dig en naturlig konsekvens af lovgivning. 
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DEL 5 – AFSLUTTENDE DEL 

Kapitel 14. Konklusion 

Vores afhandling havde til formål at belyse, hvorfor visse af investorerne i danske kapitalfonde 

ikke er skattepligtige af deres aktieavancer, samt hvorledes investorernes skattemæssige status 

kan ændres. Derudover havde afhandlingen til formål at belyse, om investorerne ved en eventuel 

udvidelse af næringsbegrebet og fast driftsstedsbegrebet kan undgå dansk beskatning af aktie-

avancerne. 

 

Visse af investorerne i danske kapitalfonde er ikke skattepligtige af deres aktieavancer, idet akti-

erne kvalificeres som værende anlægsaktier. Aktieavancer reguleres efter aktieavancebeskat-

ningsloven, der for selskabers vedkommende sondrer mellem anlægs- og næringsaktier. For per-

soners vedkommende sondres der mellem almindelige aktier og næringsaktier. Næringsbeskat-

ning forekommer, når der er tale om handelsnæring, hvorfor det er vigtigt at fastslå, om en kapi-

talfonds aktier i porteføljevirksomhederne kan betragtes som næringsaktier. 

 

Næringsbegrebet er essentielt, når vi undersøger beskatningen af en kapitalfonds investorer, da 

disse kun beskattes af næringsaktier samt anlægsaktier ejet under tre år. Hvorvidt en kapitalfonds 

aktier kvalificeres som værende anlægs- eller næringsaktier har derfor stor og en meget væsentlig 

konsekvens for investorerne. Vi fandt, at der var tre faktorer, der havde særlig betydning ved af-

gørelsen af næringsvurderingen. Disse tre faktorer var kapitalfondens investeringsstrategi, aktier-

nes omsætningshastighed samt aktiehandlernes systematik og regelmæssighed. 

 

Ud fra disse tre afgørende faktorer, fandt vi frem til, hvorfor en investor i en kapitalfond ikke er 

næringsskattepligtig af sine aktieavancer. Med hensyn til kapitalfondens investeringsstrategi så 

vi, at investeringsstrategien minder om ventureselskabers, som jævnfør retspraksis anses for at 

handle med anlægsaktier. Dette skyldes ventureselskabernes langsigtede investeringsstrategier, 

som også kapitalfondene anses for at have. Med hensyn til aktiernes omsætningshastighed fandt 

vi, at kapitalfondene hverken har tilstrækkeligt antal aktiehandler eller en tilstrækkelig høj om-

sætningshastighed, til at kapitalfonden efter gældende praksis kan anses for næringsskattepligtig. 

De systematiske og regelmæssige aktiehandler, der var vores sidste faktor, fandt vi heller ikke, at 

en kapitalfond kunne opfylde. Dette skyldes, at kapitalfondes investering i aktier har en sådan 

karakteristika, som ikke muliggør en tilstrækkelig systematisk og professionel tilrettelæggelse af 
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aktiehandlerne. Kapitalfondes aktier er karakteriseret ved, at aktierne typisk afnoteres umiddel-

bart efter opkøbet. Kapitalfondes porteføljevirksomheder ejes oftest i tre til syv år, og endelig har 

kapitalfonden oftest stor indflydelse på porteføljevirksomhedernes drift, da kapitalfonden oftest 

ejer samtlige aktier og derfor sjældent er inde og ude af den samme investering flere gange. Ka-

pitalfondes aktiehandler er derfor ikke karakteriseret ved at være tilstrækkelig systematiske og 

regelmæssige. 

 

Fast driftsstedsbegrebet har stor betydning for, hvilket land, der har retten til at beskatte aktie-

avancerne, når investorerne ikke er hjemmehørende i Danmark. Ud fra kildeskatteloven, sel-

skabsskatteloven og OECD's modeloverenskomst kunne vi udlede, at betingelsen, om at der skal 

udøves erhvervsvirksomhed i Danmark, samt at der skal være et fast driftssted her i landet, skal 

være opfyldt, for at en udenlandsk investor er begrænset skattepligtig til Danmark. Hvis betingel-

serne ikke er opfyldt, kan en udenlandsk virksomhed dog alligevel blive anset for at have fast 

driftssted i Danmark, som følge af den såkaldte agentregel reguleret i OECD's modeloverens-

komst artikel 5, stk. 5 og 6. 

 

Den danske beskatning af udenlandske investorers aktieavancer er reguleret i kildeskatteloven § 

2, stk. 1, litra d og selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a. Derudover har vi undersøgt beskat-

ningsretten i forhold til OECD's modeloverenskomst. Ved dansk beskatning af aktieavancer for 

personer og selskaber, der er hjemmehørende i udlandet, er det vigtigt at bemærke, at der kun kan 

ske dansk beskatning af aktieavancer af danske aktier, hvis handlen med aktierne anses for ud-

øvelse af erhverv, samt hvis aktierne kan henføres til et dansk fast driftssted. Jævnfør kildeskatte-

loven § 2, stk. 1, litra d og selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a kan næringsaktier henføres til 

dansk fast driftssted. Dette skyldes, at handel med denne type aktie opfylder betingelsen om, at 

der skal udøves erhverv, samt at der skal eksistere et fast driftssted. Det faste driftssted tolkes 

efter OECD's modeloverenskomst artikel 5, hvilket betyder at følgende tre betingelser skal være 

opfyldt; Der skal eksistere et forretningssted, forretningsstedet skal være fast og der skal udøves 

erhvervsvirksomhed på det faste forretningssted. Hvis aktierne kan henføres til et fast driftssted, 

kan aktieavancerne beskattes i overenskomstens kildeland, jævnfør artikel 13, stk. 2. I OECD's 

modeloverenskomst skelnes der ikke mellem anlægs- og næringsaktier ved vurderingen af, om 

der foreligger et fast driftssted. 
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Det kan umiddelbart synes forkert, at investorerne i danske kapitalfonde ikke anses for at være 

næringsdrivende. Dette begrunder vi med, at kapitalfondens formål med investeringerne jo netop 

består i at opnå størst mulige aktieavancer. Vi har derfor undersøgt, hvorledes begreberne næring 

og fast driftssted kan udvides, således at også danske kapitalfonde bliver skattepligtige af aktie-

avancerne. I første omgang undersøgte vi udvidelsen af næringsbegrebet. Da investorerne i kapi-

talfonde ikke omfattes af næringsbeskatning af deres danske aktieavancer, undersøgte vi, hvor-

dan næringsbegrebet kunne udvides til også at omfatte investorerne i danske kapitalfonde. Dette 

gjorde vi ved at fokusere på de tre faktorer (aktiehandlernes investeringsstrategi, omsætningsha-

stighed samt systematik og professionelle tilrettelæggelse), som vi fandt afgørende for nærings-

vurderingen. Formålet var herved at gøre investorerne næringsskattepligtige af deres aktieavan-

cer, idet kapitalfondes aktiehandler netop har til formål at handle aktier med gevinst for øje og 

herved opnå store fortjenester til investorerne. Vi mener derfor, at der ved næringsvurderingen 

bør lægges langt større vægt på aktiehandlernes egentlige formål, end det er tilfældet i dag. De 

danske investorer vil ved en udvidelse af næringsbegrebet blive skattepligtige af alle aktieavan-

cer fra porteføljevirksomhederne. Dette gælder ligeledes for de udenlandske investorer. 

 

Jævnfør den nugældende selskabsskattelov § 2, stk. 1, litra a og kildeskatteloven § 2, stk. 1, litra 

d kan næringsaktier henføres til et fast driftssted. En udvidelse af fast driftsstedsbegrebet kunne 

foretages ved en ændring i selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a og kildeskatteloven § 2, stk. 1, 

litra d, således at også anlægsaktier kan henføres til et fast driftssted, samt at også handel med 

anlægsaktier kan betragtes som udøvelse af erhvervsvirksomhed. Dette kan gøres, da der inden-

for OECD’s modeloverenskomst er plads til denne udvidelse, idet der i OECD ikke sondres mel-

lem anlægs- eller næringsaktier. Herved vil dansk lovgivning også harmonere med bestemmel-

serne i OECD's modeloverenskomst. Udvidelsen af fast driftsstedsbegrebet i den danske lovgiv-

ning vil betyde, at uanset aktietype, vil den udenlandske investor blive begrænset skattepligtig til 

Danmark, når aktierne kan henføres til et fast driftssted i Danmark. Dette betyder, at udenlandske 

investorer bliver begrænset skattepligtige til Danmark, idet deres investeringer i anlægsaktier nu 

anses for udøvelse af erhverv, hvorved der statueres fast driftssted. Det skal i denne forbindelse 

dog bemærkes, at udvidelsen af begrebet formentlig blot vil medføre, at investorerne holder akti-

erne i mindst tre år, hvorved det udvidede begreb ingen effekt har. 

 

Man kan forestille sig, at en udvidelse af næringsbegrebet, og derved den begrænsede skattepligt 

til Danmark, vil få den betydning, at udenlandske investorer ikke længere har incitament til at 
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investere i danske porteføljevirksomheder gennem danske kapitalfonde. Vi fandt det således re-

levant at undersøge, om de udenlandske investorer har mulighed for at undgå dansk beskatning 

ved at investere i danske porteføljevirksomheder gennem en udenlandsk kapitalfond. Idet det må 

anses for at være mest hensigtsmæssigt at have et dansk beliggende managementselskab til at 

varetage ledelsen af den danske porteføljevirksomhed, undersøgte vi først scenariet med et dansk 

beliggende managementselskab. Vi fandt frem til, at en udenlandsk kapitalfonds danske mana-

gementselskab, grundet managementselskabets fuldmagt til at forpligte kapitalfonden, vil blive 

omfattet af agentreglen reguleret i artikel 5, stk. 5 i OECD’s modeloverenskomst. Det danske 

managementselskab medfører derfor fast driftssted efter agentreglen for de udenlandske investo-

rer, hvorved investorerne ifalder begrænset skattepligt til Danmark. 

 

Som følge af ovenstående undersøgte vi efterfølgende om en udenlandsk kapitalfond med et også 

udenlandsk beliggende managementselskab betyder, at de udenlandske investorer kan undgå at 

blive omfattet af agentreglen og herved dansk beskatning. Ved at placere managementselskabet i 

udlandet kan der ikke statueres et fast driftssted i Danmark i medfør af agentreglen, da der ikke 

længere er repræsentanter i Danmark, som kan anses for afhængige agenter til kapitalfonden. 

 

Det er således en nødvendighed for fuldkommen dansk skattefrihed, at den udenlandske investor 

investerer i Danmark gennem en udenlandsk kapitalfond med et managementselskab ligeledes 

beliggende i udlandet. Det er mindre hensigtsmæssigt at placere managementselskabet i et andet 

land end porteføljevirksomheden, men det kunne tænkes at ved at placere managementselskabet i 

Malmø, ville det være muligt at varetage driften af porteføljevirksomheden i eksempelvis Kø-

benhavn uden større vanskeligheder. Samtidig har investorerne den fordel, at aktieavancerne her-

ved er skattefrie. 
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Kapitel 15. Perspektivering 

Vi har i vores afhandling fokuseret på, hvorfor investorerne i danske kapitalfonde ikke nærings-

beskattes af deres aktieavancer, samt hvorledes investorerne kan underlægges beskatning af ak-

tieavancerne. Danske kapitalfonde er netop underlagt ny lovændring, som skal forhindre, at 

udenlandske investorer kan undgå dansk beskatning af selve virksomhedsindkomsten. Hidtil har 

udenlandske investorer kunnet udnytte forskelle i den skattemæssige selskabskvalifikation lan-

dene imellem af eksempelvis kommanditselskaber, til at undgå beskatning af virksomhedsind-

komsten. Skattefriheden kunne opnås ved at kommanditselskabets ejere i USA kunne vælge at 

kommanditselskabet skal anses for at være et selvstændigt skattesubjekt. Når Danmark samtidigt 

anser kommanditselskabet for at være en transparent enhed, og kommanditselskabet ikke har fast 

driftssted i Danmark, da beskattes kommanditselskabet hverken i Danmark eller USA. Dette 

skyldes, at når kommanditselskabet i USA anses for at være et selvstændigt skattesubjekt, da be-

tragtes kommanditselskabet som et dansk selskab. Idet kommanditselskabet pr. definition er en 

transparent enhed i Danmark, har kommanditselskabets ejere dog ikke fast driftssted i Danmark, 

hvorved der ikke kan ske dansk beskatning. Der sker således først beskatning, når eller hvis ind-

komsten hjemtages til USA som udbytter. Dette betyder, at beskatningen i princippet kan udsky-

des i det uendelige.
120

  

 

Lovforslaget L 181, vedtaget ved lov nr. 530 af 17. juni 2008, medfører beskatning af visse uden-

landske investorer af virksomhedsindkomsten. Jævnfør denne nye lov skal kommanditselskabet 

anses for at være et selvstændigt skattesubjekt i Danmark, hvis hovedparten af de direkte ejere er 

hjemmehørende i stater, der anser kommanditselskabet for et selvstændigt skattesubjekt eller der 

ikke udveksler oplysninger med Danmark. Formålet med denne lov er at sikre, at der ikke længe-

re er forskel på den selskabsmæssige kvalifikation af kommanditselskaberne i Danmark og ejer-

nes hjemlande. Derved er det ikke længere muligt at spekulere i forskelle i selskabskvalifikatio-

nen landene imellem.
121

 

 

Ifølge underdirektør i Danish Venture Capital and Private Equity Association, Jette Baade, ram-

mer lovindgrebet de danske kapitalfonde, der med succes tiltrækker mange udenlandske investo-

rer. Hun udtaler at, "usikkerheden om beskatningen vil således skade danske kapitalfondes mu-

                                                      
120

 Bemærkninger til lovforslag L 181, vedtaget ved lov nr. 530 af 17. Juni 2008 
121
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lighed for at tiltrække risikovillige investorer fra udlandet".
122

 Udenlandske kapitalfonde kan 

derfor for fremtiden have en konkurrencefordel, såfremt skattelovgivningen i udlandet er mindre 

restriktiv end den danske skattelovgivning. 

 

I forbindelse med vedtagelsen af lovforslaget blev det besluttet, at lovændringen ikke skulle om-

fatte ventureselskaber. Herved forsøger skatteministeren at adskille ventureselskaber og kapital-

fonde og signalerer herved, at man ikke ønsker at beskatte ventureselskaber, på trods af at ventu-

reselskaber og kapitalfondes investeringsstrategier minder om hinanden. Der kan måske endda 

argumenteres for, at fritagelsen for ventureselskaber er indsat for at undgå at skræmme udenland-

ske ventureinvestorer væk fra Danmark.
123

 

 

Skatteekspert Christen Amby har tidligere udtalt, at kapitalfonde kan sidestilles med kapitalsel-

skaber og derfor bør beskattes på lige vilkår med aktieselskaberne.
124

 Ovennævnte lovindgreb må 

derfor betragtes som et skridt i denne retning. Det er dog vores vurdering, at man bør være tilba-

geholdende med at sidestille kapitalfonde med kapitalselskaber, da dette formentlig vil medføre 

en uhensigtsmæssig konkurrencefordel for udenlandske kapitalfonde, som i sidste ende vil ram-

me Danmark i negativ retning. 

                                                      
122

 Business.dk: "Skatteindgreb mod Biogen rammer kapitalfonde" 19. juni 2008 
123
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