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1. Executive summary

The law no. 525 approved the 12. of June 2009 harmonizes the companies taxation of the dividend

and shares, which entails a aggravation ofthe companies' shareholdings. In the law there is adopted

a venue mIe against the intennediary holding companies (called in Danish "omvendte juletræer").

The venue accommodates that the shareholders company by ajoint intermediary holding company

achieves a tax relief.

The venue mIe against the intermediary holding companies entails that the share of o'w11ership in

subsidiary company is assessed in accordance to the proportionate share of ownership. The shares

in the subsidiary companies are c1assi"fied refèrring to the company shareholders' ofthe parent

company direct and indirect ownership of the subsidiary company. The venue mIe is assessed by

every stock and prevails when all 4 requirements complied with. The requirements that concem; the

parent company's primary purpose, actual economic activity related to holding of shares, the com-

pany shareholders ofthe parent company direct and indirect ownership ofthe subsidiary company

and the parent company is entered in regulated marked Ol' a multilateral trade facility.

The intennediary holding company will become transparent if comprised to the venue mle in re-

spect of fÌscaI tax and the shares in the subsidiary company changes status. The company share-

holders of the parent company are considered to be the tax -related owners of the shares in the sub-

sidiary company. The shares are taxable in relation to the c1assifÌcation ofthe individual company

shareholders direct and indirect ownership ofthe subsidiary company. The company shareholders

ofthe parent company is only taxable once by the value adjustments and dividends. A fòllowing

dividend or liquidation of the intermediary holding company eliminates the tax because of the pre-

vious taxation.

The application of the venue mIe has caused interpretational issues, where preparatory works of the

Act and binding advance notice can contribute to foundation for practice.

The consequences ofthe venue mle can be avoided by strategically and/or stmcturally changes in

the group. The fÌrst requirement regarding the primary purpose can be avoided ifthe intermediary

holding company carries through alternative investments that occur as the company's primary pur-

pose. The second requirement actual economic activity related to holding of shares can be avoided

if the intermediary holding company establishes premises, employs competent staff and achieves in-

fluence by active management in the subsidiary company. The third requirement can be affected by
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diHèrent restructurings. The restructurings can be cost-consuming and change the ownership struc-

ture in the group. The fotl1ih requirement can be aHècted ifthe intermediary holding company gets

listed.

Alternative solution proposals for tax avoidance should be assessed for advantages and disadvan-

tages because there is other considerations than tax implications. The factors entail an individual as-

sessment based on the shareholders' visions, prospects for the future etc.

Considerations concerning forward investments can contain taxable assessment weather done by

company or personally, which for each shareholder are individuaL.

Draft legislation no. L 84 was introduced the 24. of November 20 L O to improve the interpretational

issues and specify the rules of the Danish Capital Gains Tax Act.
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1.1. Indledning

Med Folketingets vedtagelse af Forårspakken 2.0, lov nr. 525 af 12. juni 2009, blev der indført nye

regler for selskabers beskatning af avance og tab samt modtagne udbytter. Baggnmden herfor var et

ønske om harmonisering af selskabers aktie- og udhyttebeskatning, hvor det skattemæssigt skulle

være uvilkårligt om et afkast kom fra henholdsvis en aktieavance eller et udbytte1.

Loven indebærcr en skærpet beskatning, hvor bL.a. porteføljeaktier beskattes uanset ejertid og ud-

bytte fÌ'a porteføljeaktier medtages fuldt ud i selskabernes skattepligtige indkomst, og ændringen

skal medfinansiere nedsættelsen af beskatning på arbejdsindkomst2.

Der er indført en værnsregel mod de såkaldte omvendte juletræer, der skal imødekomme, at sel-

skabsaktionærer via et fælles mellemholdingselskab opnår skattefrihed. Dette sikrer en ensartet be-

skatning hos selskabsaktionærerne, da klassifìkationen af aktietypen vurderes i forhold til de reelle

ejerandele.

Værnsreglen har resulteret i problemstillinger omkring den praktiske anvendelse og fortolkning,

hvilket har afledt anmodninger om bindende svar fÌ'a Skatterådet. Disse bindende svar samt spørgs-

mål fra høringsparterne i lovbehandlingen har givet en uddybning af værnsreglens anvendelse.

SkatteministerIet har udarbejdet lovforslag L 84, fremsat d. 24. november 2010, der skal søge at ret-

te op på nogen af disse problemstillnger.

Selskabsaktionærernes ønske om at opnå den lempeligere beskatning som datter- og koncernsel-

skabsaktier ved at besidde ejerandele over 10% og samtidig ikke være omfattet af værnsreglen, har

affødt at såvel selskabsaktionærer som rådgivere overvejer alternative koncernkonstruktioner. Kan

værnsreglen undgås?

l Skattekommissionen, Baggrundsnotat, Harmonisering af selskabers beskatning af udbytter og avancer fra deres aktie-

besiddelser.
2 L 202 Forslag til Jov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellge andre love.
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1.2. Problemformulering

Værnsreg1en mod mellemholdingselskabers indvirkning på selskabers aktiebesiddelser har givet an-

ledning til overvejelser omkring den generelle anvendelse og fOliolkning grundet reglens komplek-

sitet og skattemæssige konsekvenser.

Følgende delspørgsmål danner fundament for afhandlingens formål og struktur:

Investerer selskaber i aktier, vil disse aktiebesiddelser blive beskattet efter aktieavancebeskatnings-

lovens bestemmelser, hvor der er indført en særskilt regel mod mellemholdingselskaber.

Hvorledes defineres selskabers aktie besiddelser, herunder i relation til værnsreglen mod mellenz-

holdingselskaber?

Indførelse afværnsreglen mod mellemholdingselskaber søger at imødegå selskabsaktionærers op-

nåelse af skattefrihed ved etablering af omvendte juletræer.

Hvilke skattemæssige konsekvenser medfører klasstfìkationen afselskabers aktie besiddelser og sel-

skabers omfatteIse alværnsreglen?

Fortolkningen afværnsreglens betingelser har givet anledning til en del spørgsmål under lovforar-

bejderne og løbende anmodninger om bindende svar samtidig med, at lovteksten ikke positivt be-

skriver konkrete forhold og objektive målepunkter.

Hvordan skal betingelserne i værnr;reglenfòrtolkes?

V ærnsreglen giver anledning til, at etablerede koncernstrukturer omfattes af en mere skærpet be-

skatning end tidligere, hvorved selskabsaktionærer kan have et ønske om igen at opnå skattefrihed

ved at kunne klassificere aktiebeholdninger som datter- eller koncernselskabsaktier og ikke være

omfattet af værnsreglen.

Hvorledes kan konsekvenserne ved værnsreglen undgås i praksis?
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1.3. Afgrænsning

I forbindelse med gennemgangen af beskatningsreglerne for selskabers aktiebesiddelser, tages der

ikke udgangspunkt i historiske beskatningsregler.

Den skattemæssige beregning af avancer/tab vil ikke blive udført i afhandlingen. Herunder vil der

ild(e blive gennemgået metoder for værdiansættelse.

Tegningsretter og konvertible obligationer omhandles ikke, idet der er særskilt lovhjemmel herfor.

Vi afgrænser os iia at behandle reglerne vedrørende næring og spekulation, da dette falder udenfor

afhandlingens fonnåL. Tilsvarende er beskatningsreglerne omkring egne aktier ikke behandlet.

De nærmere specifikke forhold omkring den skattemæssige behandling af fondes og pensionskas-

sers aktiebesiddelser vil ikke blive behandlet i afhandlingen.

Forhold omkring optimering afnettokurstabssaldoen havde kun relevans i perioden fra loven trådte

i kraft til indgangen af indkomståret 2010, hvorfor disse ikke vil blive behandlet i afl1andlingen.

Opgørelse af ne1tokurstabssaldo pr. 1. januar 20 lOer ikke nærmere gennemgået.

V ærnsreglen i ABL § 4 A, stk. 3 omfatter udelukkende selskabs aktionærer omfattet af SEL § I og

SEL § 2, stk. I, litra a, og dern1ed ikke udenlandske selskaber. Derfor vil beskrivelsen afbeskat-

ningsreglerne ikke omfatte beskatning for udenlandske selskaber. Dobbeltbeskatningsoverens-

komstreglerne vil ikke blive uddybet i afhandlingen, men omtalt hvor det er relevant.

CFC-beskatningsreglerne kan have relevans i forhold til problemstillingerne i denne afliandling, da

udtrykket "reel økonomisk virksomhed" i værnsreglen mod mellemholdingselskaber tager afsæt i

samme udtryk som i CFC-beskatningsreglerne. Herudover vil der ikke ske yderligere behandling af

reglerne for CFC-beskatning, idet dette emne kan være en afhandling i sig selv.

Investeringsselskaber og deres skærpede beskatning er ikke behandlet i afhandlingen til trods for, at

denne problemstillng ligeledes kan optræde, når der er mellemholdingselskaber. Afgrænsningen

skyldes, at behandlingen af investeringsselskaber kan være et hovedemne i en kandidatafliandling.

I forbindelse med gennemførelse af omstruktureringer i afsnit 5 vil de underliggende krav mv., der

gør sig gældende for gennemførelsen af den enkelte omstrukturering, ikke blive uddybet., da dette

ikke er fokusområdet i afhandlingen.
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Da afhandlingen omhandler et skattemæssigt område, hvor der løbende sker lovændringer, udgives

ny litteratur og afgives bindende svar, vil vi i afhandlingen kun inddrage materiale offentliggjOli

indtil d. 1. december 2010. Lovforslag L 84, fremsat d. 24. november 2010, vil blive behandlet i af-

handlingen, men i et begrænset omfàng, da lovforslaget ikke er vedtaget

1.4. Model- og metodevalg

Problemformuleringens underliggende delelementer vil blive analyseret i særskilte afsnit. Indled-

ningsvis vil der blive redegjort for de gældende aktieklassifikationer, herunder en grundlæggende

beskrivelse af værnreglen mod mellemholdingselskaber. Efterfølgende vil der blive foretaget en ud-

dybende gennemgang af beskatningsreglerne ved omfattelse af værnsreglen.

Værnsreglens fÌre betingelser vil herefter blive analyseret, med fokus på fortolkningen heraf.

De forudgående afsnit giver en teoretisk baggrund for en praktisk vurdering af selskabers omfàttelse

og eventuel undgåelse af værnsreglens anvendelse, der vil blive analyseret.

Afslutningsvis vil problemstilingerne i problemformuleringen blive opsamlet i en konklusion, der

afklarer delelementerne i problemformuleringen. Ydermere vil der ske en kort perspektivering til

iværksætterskatten, der ifølge finansloven for 20 L I kan undgås i konkrete tilfælde.

Begreberne aktionær og aktiekapital vil udelukkende blive anvendt i afhandlingen, da kategorise-

ringen heraf ikke er af skattemæssig betydning.

Dele af afhandlingens eksempler og løsningsforslag vil bygge på faktiske koncernstrukturer, der er

anonymiseret.

For at øge forståelsen, vil der i afhandlingen blive anvendt figurer, der vil præsentere de enkelte

koncernstrukturer. I koncemstruktureme vil stiplede pile blive anvendt til præsentation af de indi-

rekte ejerandele.

Lovforslag L 84 vil blive indarbejdet, hvor det har relevans i forhold til den gældende lovgivning.

Det anføres, at der kan ske ændringer i forbindelse med behandlingen af lovforslaget.

Side 6 af i 19



Fodnoter vil blive anvendt som bemærkninger og kildehenvisninger, hvorfra læseren kan finde

yderligere information om de enkelte emner.

1.5. Kildekritik

Problemstillngerne i problemformuleringen vil søges afdækk.et ved anvendelsen af primær litteratur

i form af lovgivning og forarbejder til lovgivningen. Tilsvarende vil bindende svar fra Skatterådet

blive anvendt samt underliggende h0ringssvar i forbindelse med vedtagelsen af L 202.

De anvendte bindende svar fra Skatterådet giver alene et udtryk for situationen i den konkrete sag,

og kan denned ikke anvendes som direkte fortolkning af praksis, men kan derimod alene danne

overblik over anvendelsen og fortolkningen af lovens indhold. Retskildeværdien af de enkelte bin-

dende svar vil blive vurderet i henhold til, hvor anvendelige de er i forhold til fortolkning aflovens

indhold, samt om de konkrete situationer er af generel karakter.

Det vil ved anvendelsen af sekundære kilder som arikler og tidsskrifter blive vurderet, om disse er i

overensstemmelse med de primære kilder, samt om de har en objektiv tilgang.

1.6. Forkortelser

ABL Aktieavancebeskatningsloven
CFC Controlled Foreign Company
DKK Danske kroner
EUR Euro
FBL Fondsbeskatningsloven
FSR Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

KGL Kursgevinstloven
KSL Kildeskatteloven
LBK Lovbekendtgørelse
LL Ligningsloven
PBL Pensionsbeskatningsloven
SEL Selskabsskatteloven
SKM Skatteministeriet
Tf S Tidsskrift for Skatter og Afgifter
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2. Rcdegørelse for rcgclsættct

2.1. Dcfinition af aktietyper

Med virkning fra indkomståret 20 I O afhænger beskatningen af selskabers aktiebesiddelser som ud-

gangspunkt af selskabets ejerandel af det underliggende selskab. Dette gælder den skattemæssige

behandling af såvel avancer og tab som modtagne udbytter.

Til brug for den skattemæssige behandling sondres der fra indkomståret 20 10 og fremefter mellem

karakteren af aktiebesiddelsen, herunder hvor stor en andel selskabsaktionæren direkte eller indirek-

te ejer i selskabet, samt om der er et sambeskatningsforhold. Dette vurderes ud fra, om en aktiebe-

holdning klassificeres som en af følgende aktietyper:

& Datterselskabsaktier

& Koncernselskabsaktier

& Porteføljeaktier

Disse definitioner af aktietyper afgrænser den skattemæssige behandling af aktiebeholdningerne.

2.1.1. Datterselskabsakticr

Datterselskabsaktier defineres som værende aktier, der ejes af et selskab, hvor selskabet ejer mini-

mum L 0% af kapitalen, jf. ABL § 4 A, stk. I. Tillge med ejerkravet på minimum L 0%, er der føl-

gende betingelser, som datterselskabet skal opfylde, jf. ABL § 4 A, stk. 2:

& Datterselskabet skal være omfa1tet afSEL § l, stk. l, nr. 1-2a, 2d-2h og 3a-Sb, eller

. Beskatning af udbytte fra datterselskabet fì-afaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i di-

rektiv 90/435/E0F om en fælles beskatning for moder- og datterselskaber fra forskellge

medlemsstater, (moder-/ datterselskabsdirektivet ), eller

& Beskatning af udbytte fra datterselskabet frafaldes eller nedsættes efter en dobbeltbeskat-

ningsoverenskomst med Færøerne, Grønland eller den stat, hvori datterselskabet er hjemhø-

rende.

Datterselskabsdefinitionen omfatter selskaber, foreninger og fonde etc., der er hjemhørende i Dan-

mark, jf. SEL § l, boiiset fra skattefrie enheder, andelsforeninger og andre foreninger, der er under-

lagt fondsbeskatningsloven, jf. SEL § I, stk. I, nr. 3 og 6.

Ejer et dansk selskab f.eks. en aktiebeholdning i et selskab beliggende i et land udenfor EU, som

Danmark ikke har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med, kan aktiebeholdningen ikke
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defìneres som datterselskabsaktier, uanset at minimums ejerkravet på 10% er opfyldt. Der kan være

tale om koncemselskabsaktier, såfremt der er bestemmende indflydelse, jf SEL § 31 C, jf. afsnit

2. I .2. Defineres aktiebeholdningen ikke som koncernselskabsaktier, vil aktierne blive behandlet

som porteføljeaktier.

Den anførte minimumsgrænse på 10%' s ej erskab af aktiekapitalen skal ses i lyset af IO%-kravet om

modtagelse af skattefrit udbytte fra aktiebeholdninger, jf. SEL § 13, stk. I, nr. 2, der har fulgt græn-

sen i EU's moder-/datterselskabsdirektiv. Formålet med direktivet er at undgå dobbeltbeskatning

ved beskatning i flere selskabsled, hvor man har vurderet, at et ejerkrav på 10% af aktiekapitalen er

hensigtsmæssigt3.

Ved vurdering af om et selskab ejer mindst 10% af aktiekapitalen i det underliggende selskab, er det

alene den direkte ejerandel der medregnes, hvorfor f.eks. koncernforbundne selskabers aktiebesid-

delser i samme underliggende selskab ikke medregnes. Dette er illustreret ved følgende eksempel,

hvor aktiebesiddelsen for Koncemselskab A vil være omfattet af reglerne for porteføljeaktier til

trods for, at Koncernselskab A direkte og indirekte ejer 42% af den samlede nominelle aktiekapital i

Drift. Derimod vil Koncernselskab B' s aktier af det underliggende selskab være datterselskabsakti-

er.

Koncern-
selskab A

Koncern-
selskab B

Drift

Figur L - Vurdering af aktžetype, direkte ejerandel

Såfremt det underliggende selskab ejer egne aktier, skal selskabsaktionærernes aktiebesiddelser op-

gøres som beskrevet i afsnit 4.3.1.6.

SeIskabsloven giver adgang til at en aktiekapital ikke indbetales fuldt ud, da det er tilstrækkeligt

alene at indbetale 25%, dog mindst DKK 80.000 for anpartsselskaber og DKK 125.000 for aktiesel-

3 L 202, bilag 41, side 4 - Skatteministeriets svar på spørgsmål fra FSR.
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skaber. I forbindelse med vurderingen af, hvilken aktietype en given aktiepost klassifìceres som, ta-

ges der ikke hensyn til den manglende indbetalte kapitaL. Der tages udgangspunkt i den nominelle

kapital, hvorfor en manglende indbetalt kapital ikke fragår i vurderingen 4.

Tegningsretter indgår ikke i opgørelsen af~ om aktiebesidde1sen udgør mindst 10%5.

2.1.2. Koncernselskabsakticr

Defìnitionen afkoncernselskabsaktier er beskrevet i ABL § 4 B, stk. 1 som aktier, hvor selskabsak-

tionæren og det selskab, hvori der ejes aktier, er nationalt san1beskattet i henhold til SEL § 3 I, eller

som kan indgå i en international sambeskatning, jf. SEL § 3 I A. Omking den intemationale sambe-

skatning er det afgørende, at der er mulighed for at vælge sambeskatning. Det er derved ikke en

forudsætning, at sambeskatningen er tilvalgt. Derudover forstås aktier hvor eksempelvis en fond,

ejer aktier i et koncernforbtmdet selskab, jf SEL § 3 I C, og hvor selskabet kan indgå i en sambe-

skatning.

Den danske sambeskatning er tvungen, jf. SEL § 31, hvis selskaberne er koncernforbundet, hvilket

er tilfældet, når der er et moder-/datterselskabsforhoId. Dette forhold er opfyldt, hvis moderselska-

bet kan udøve bestemmende indflydelse over datterselskabets økonomiske og driftsmæssige beslut-

ninger. Der foreligger ligeledes koncernselskabsaktier, når et kapitalselskab ejer aktier i et andet

kapitalselskab, hvor begge selskabers deltagere ikke hæfter personligt for selskabets forpligtelser og

fordeler overskuddet i forhold til deltagernes indskudte kapita16.

Da defìnitionen på koncemse1skabsaktier ikke direkte går på ~jerandelen, kan der derved opstå til-

fælde, hvor den direkte ejerandel er under i 0%, men hvor udbytter og avancer allgevel er omfattet

af reglerne for koncernselskabsaktier. Dette er tilfældet, når selskaberne indgår i en sambeskatning.

I fìgur 2 er dette ilustreret, hvor de tre selskaber er sambeskattet, idet Koncernselskab A kan udøve

bestemmende indflydelse i begge selskaber. Koncemselskab B's aktiebesiddelser i Drift er derfor

betegnet som koncemselskabsaktier.

4 L 202, bilag 2, side 1- Høringsskema og et supplerende høringssvar, fra skatteministeren.
5 L 202 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellge andre love, § l, nT. 6.
6 L 202 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellge andre love, § l, m. 6.
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Konærn-
selskab A

Koncern-
selskab 8

Drift

Figur 2 -- Koncernselskabsaktier, uagtet ejerandel på under 10%

Ved vurdering af, om der foreligger koncernselskabsaktier, skal der således tages højde for eventu-

elle koncernforbundne selskabers ejerandele i det underliggende selskab. Dette er modsat vurderin-

gen ved datterselskabsaktier, jf. afsnit 2. I .1.

Såfremt aktierne i et selskab vurderes både at kunne udgøre datter- og koncemselskabsaktier, er det

for den enkelte selskabsdeltager valgfrit, hvordan den enkelte deltager ønsker at behandle aktiebe-

holdningen7. Uanset om selskabsdeltageren vælger at klassificere aktiebesiddelsen som datter- eller

koncernselskabsaktier, vil beskatningen være ens.

2.1.3. Portcføljcaktier

Porteføljeaktier defìneres som aktier, der ikke opfylder betingelserne for at være hverken datter- el-

ler koncemselskabsaktier8, jf. ABL §§ 4 A og 4 B modsætningsvis. Der vil således typisk være tale

om aktiebesiddelser på under 10%, der ikke kan defineres som koncernselskabsaktier.

Egne aktier og næringsaktier indgår ikke i definitionen porteføljeaktier, idet disse er beskrevet sær-

skilt i lovgivningen.

2.2. Værnsregel mod meUemholdingsclskabcr

I forbindelse med de vedtagne ændringer til aktieavancebeskatningsloven, blev der indført en

værnsregel for at hindre omgåelse af betingelserne for, hvornår der er tale om datter- og koncernsel-

skabsaktier. Værnsreglen skal forhindre, at der ikke oprettes koncernstrukturer, der via mellemhol-

dingselskaber kan omgå reglerne således, at der opnås skattemæssige fordele for flere ejere. Dette

7 L 202, bilag 41, side 2 Skatteministeriets svar på spørgsmål fra FSR.
8 L 202 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellge andre love § l, nr. 9-10.
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kunne opnås ved, at flere porteføljeaktionærer lægger deres aktiebesiddelser i et fælles holdingsel-

skab, for derved i hveii ejerled at eje mindst 10% af aktiekapitalen. Disse koncernstrukturer kaldes

også for "omvendte juletræer".

Dette er ilustreret efterfølgende, hvor fìgur 3 er uden et fælles holdingselskab. Selskabsaktionærer-

ne ejer under 10% af aktiekapitalen i Drift, hvorfor der er tale om porteføljeaktier. L fìgur 4 har sel-

skabsaktionærerne samlet deres investering i et fælles holdingselskab for at opnå ejerandele på over

i 0% i hvert e:jerled. Såvel Selskab A som Selskab B ejes af personlige aktionærer.

Selskab A Selskab B Selskab A Selskab B

Drift Mellem-
holding 7%

Drift

Figur 3 - Uden mellemholding Figur 4 Med melleniholding

For at undgå, at selskabs aktionærer omgås de skattemæssige regler ved f.eks. ovenstående struktur-

ændring, er der i ABL § 4 A, stk. 3 og § 4 B, stk. 2 indført en værnsregel mod disse koncernstruktu-

rer.

V ærnsreglen medfører, at en forholdsmæssig del af det indsatte mellemholdingselskabs aktier i dat-

terselskabet anses for ejet direkte af mellemholdingselskabets selskabsaktionærer. Mellemholding-

selskabet bliver derved transparent ved vurdering af de indirekte ejerandele i datterselskabet. Dette

er ilustreret med de stiplede linier i figur 4, hvor den reelle ejerandel afDrift ild(e er ændret.

For at værnsreg1en finder anvendelse, skal betingelserne i ABL § 4 A, stk. 3, nr. 1-4 være opfyldt.

Da1terselskabsaktierne anses for ejet direkte af moderselskabets selskabsaktionærer omfattet af SEL

§ i eller SEL § 2, stk. I, litra a, hvis:

. Moderselskabets primære funktion er ejerskab af datterselskabsaktier og koncernselskabsak-

tier, jf. ABL § 4 B, stk. 2, og
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$ Moderselskabet ikke udøver reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelsen, og

$ Mere end 50% af aktiekapitalen i moderselskabet direkte eller indirekte ejes af selskaber

omfattet af SEL § L eller SEL § 2, stk. l, litra a, der ikke vile kunne modtage udbytter skat-

tefht ved direkte ejerskab af aktierne i det enkelte datterselskab, og

$ Aktierne i moderselskabet ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multila-

teral handelsfacilitet.

Koncernselskabsaktier er særskilt beskrevet i ABL § 4 B, stk. 2, hvor der henvises til ovenstående

kriterier i ABL § 4 A, stk. 3, hvorfor den efterfølgende behandling alene referer til ABL § 4 A, stk.
"j.

Betingelserne er kumulative, dvs. at alle betingelser ved den enkelte aktiebesiddelse skal være op-

fyldt for, at reglen gøres gældende. Et selskab kan derved anses for værende et mellemholdingsel-

skab i forhold til en aktiebesiddelse, mens det for en anden aktiehesiddelse ikke nødvendigvis skal

anses for værende et mellemholdingselskah, jf. afsnit 4.3. 1.5.

Ved vurdering af om værnsreglen gøres gældende i det enkelte tilfælde, skal der ved den gennem-

gående undersøgelse tages udgangspunkt i hvert enkelt led i koncernen9. Undersøgelsen skal foreta-

ges nedefra og op i koncernstrukturen io, hvilket er uddybet i afsnit 4.3. i A.

Som led i undersøgelsen af om værnsreglen finder anvendelse, er det nødvendigt, at kende hele

koncernstrukturen, idet der kan ske transparens i flere led, hvor der ses igennem til de ultimative

selskahsaktionærer i koncern strukturen ll.

Denne transparens afmellemholdingselskaberne medfører ikke, at der ændres på ejerforholdet i

forhold til mellemholdingselskabernes aktionærer. Selskabsaktionærernes aktiebeholdning i mel-

lemholdingselskabet bevarer derfor den status, som klassificeres i forbindelse med vurderingen af

den enkelte aktietype.

I ABL § 4 A, stk. 3 beskrives det, at datterselskabsaktier anses for ejet direkte af moderselskabets

selskabsaktionærer omfattet af SEL § i eller SEL § 2, stk. I, litra a. Moderselskahets selskabsaktio-

9 L 202, bilag 41, side 9 - Skatteministeriets svar på spørgsmål fra FSR.
10 SKM2010.203.DEP Skatteministeriets kommentar til henvendelse fra FSR vedrørende lov nr. 525 af 12. juni 2009.

Overordnet principper for værnsreglens anvendelse, eksempel A.
ii L 202, bilag 41, side 9 Skatteministeriets svar på spørgsmål fra FSR.
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nærer skal derved være betegnet som skattesubjekter i henhold til henvisningen i selskabsskattelo-

ven. SEL § 1 omfàtter selskaber, fonde og foreninger, der er hjemhørende i Danmark og derved er

fuldt skattepligtige til Danmark. Dette omfatter såvel private som statslige og kommunale aktie- og

anpartsselskaber samt andelsforeninger etc. SEL § 2, stk. I, litra a vedrører udenlandskc selskaber,

fonde og foreninger mv., der er hjemhørende i udlandet, men har et fast driftssted i Danmark, og

dermed er begrænset skattepligtige til Danmark. Hidtil har aktiebeholdninger i udenlandske selska-

ber mv., der har et fast driftssted i Danmark, alene blevet beskattet, såfremt der var tale om næ-

ringsaktier. Efter de gældende regler omfatter dette ligeledes porteføljeaktierl2, hvorfor de uden-

landske selskaber og foreninger etc., der har et fast driftssted i Danmark, vil blive begrænset skatte-

pligtige af udbytter og aktieavancer på porteføljeaktier.

I lovforslag L 84 er en femte betingelse indført. Den femte betingelse medfører, at et mellemhol-

dingselskab ikke anses for værende omfattet afværnsreglen, hvis moderselskabet ejer hele aktieka-

pitalen i et dansk datterselskab13. Dette skyldes, at selskabsaktionærerne imellemholdingselskabet

ikke opnår en øget ejerandel af datterselskabet end ved direkte ejerskab. Det er Skatteministeriets

vurdering, at der som følge heraf ikke er behov for værnsreglen i disse tilfældel4.

Lovforslaget indeholder ligeledes en yderligere beskrivelse af, hvilke selskabsaktionærer, der kan

være omfattet afværnsreglen. Værnsreglen vil fremover tilmed omfatte aktier i henhold til SEL §§

31 A og 32, FBL § L san1t LL § 16 H, såfremt lovforslaget vedtages i skrivende forml5. Disse para-

graffer omfatter friviIigt internationalt sambeskattede selskaber, fonde og CFC-selskaber.

2.3. Delkonklusion

Der sondres mellem tre typer af aktier ved beskatning af aktieavancer/-tab og modtagne udbytter fra

selskabers aktiebesiddeIser. De tre aktietyper er datterselskabsaktier, koncernselskabsaktier og por-

teføljeaktier. Sondringen sker i forhold til ejerandelen af det enkelte selskab samt ved vurdering af

eventuelle san1beskatningsforhold.

Ejer moderselskabet mindst i 0% af det enkelte selskabs nominelle kapital direkte, er aktiebehold-

ningen defìneret som datterselskabsaktier, hvis en af tre betingelser er opfyldt. Aktiebeholdningen

12 L 202, bilag 28, side 2 Skatteministeriets svar på spørgsmål fra Plesner.
13 Lovforslag nr. L 84, d. 24. november 2010, § l, nr. L.
14 Lovforslag i høring Skatteministeriet 1. nr. 2010-511-0045, d. 22. september 20 L O, bemærkninger til lovforslagets
enkelte bestemmelser, § l, stk. 3, nr. 3.
15 Lovforslag nr. L 84, d. 24. november 2010, § l, nr. L.
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skal være placeret i et selskab, en forening eller en fond, der er hjemhørende i Danmark. Er datter-

selskabet ikke hjemhørende i Danmark, skal beskatning af udbytte fra datterselskabet frafaldes eller

nedsættes efter EU's moder-/datterselskabsdirektiv eller efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst

med det land, hvor datterselskabet cr hjemhørende.

Koncernselskabsaktier defìneres som aktier, hvor moderselskabet og det selskab, hvori der ejes ak-

tier, er tvungent nationalt sambeskattet eller kan indgå i en international sambeskatning.

Porteføljeaktier er defineret som aktier, der hverken er datter- eller koncernselskabsaktier. Porteføl-

jeaktier er aktiebesiddelser med en ejerandel under 10%, der ikke indgår eller kan indgå i en sambe-

skatning.

V ærnsreglen mod mellemholdingselskaber skal forhindre, at der ikke oprettes koncernstrukturer,

hvor selskabsaktionærer går sammen i et fælles mellemholdingselskab for at opnå skattemæssige

fordele. Med værnsreglen skal ejerandelen i det underliggende datterselskab ses i forhold til den

forholdsmæssige ejerandeL. Datterselskabsaktier klassificeres ud fra moderselskabets selskabsaktio-

nærers direkte og indirekte ejerandele i datterselskabet. Værnsreglen er gældende når fire betingel-

ser er opfyldt og skal ses i forhold til hver enkelt aktieinvestering. De fire betingelser omhandler

moderselskabets primære funktion, reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelsen, mo-

derselskabets selskabsaktionærers direkte og indirekte ejerandel af datterselskabet samt om moder-

selskabet er optaget på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet.

Værnsreglens anvendelse skal vurderes nedefra og op i koncernen samt i forhold til hver enkelt ul-

timativ selskabsaktionær. Ved værnsreglens anvendelse bliver det pågældende mellemholdingsel-

skab transparent i skattemæssigt henseende, mens det civilretligt ikk.e påvirker ejerforholdet.

Side 15 af 119



3. Beskatningsreglcr

3.1 Beskatning af aktietypcr

Den skattemæssige behandling af selskabers aktie beholdninger skal vurderes særskilt for hver en-

kelt aktie. Der tages udgangspunkt i de nævnte aktietyper i afsnit 2.1 til brug for denne vurdering.

Selskabsstrukturen i en koncern har betydning for aktionæremes skattemæssige stillng, da denne

afhænger af klassifikationen af aktietype, samt om koncernstrukturen er omfàttet af væmsreglen

mod meUemholdingselskaber. Er betingelserne for værnsreglen opfyldt, vil dette have en række

skattemæssige konsekvenser, hvilket omhandles nærmere i afsnit 3.2.

3.1.1. Bcskatning af dattcr- og koncernseIskabsaktier

Ved afståelse af datter- og koncemselskabsaktier skal såvel gevinst som tab ikke medregnes ved

selskabsaktionærernes opgørelse af den skattepligtige indkomst, jf. ABL § 8.

Udbytter fra datter- og koncernselskabsaktier, defìneret i ABL § 4 A og § 4 B, er skattefrie, jf. ABL

§ 13, stk. l, ni. 2.

3.1.2. Bcskatning af notcrede porteføl.jcakticr

Aktieavancer og -tab opgøres for noterede porteføljeaktier efter lagerprincippet, jf. ABL § 23, stk.

5, hvor årets værdi reguleringer henholdsvis beskattes eller fradrages i det enkelte indkomstår. Defi-

nitionen for noterede porteføljeaktier er aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked eller

en multilateral handelsfaciltet.

Gevinst på porteføljeaktier beskattes efter ABL § 9, stk. log skal derved medtages i den skatteplig-

tige indkomst. Tab på lagerbeskattede porteføljeaktier er fradragsberettiget og kan fradrages i anden

selskabsindkomst. Såfremt årets tab ikke kan indeholdes i årets positive selskabsindkomst, kan der

alene ske tabsfì'adrag ved fremtidige års indkomst. Der kan således ikke ske tilbagebetaling aftidli-

gere års selskabsskat (cany-back)16.

Ved fastsættelse af beskatningsgrundlaget ses der på værdireguleringerne mellem primo og ultimo

indkomståret. Er den enkelte aktiebeholdning købt i indeværende indkomstår, er det ændringer mel-

16 ns 2009, 833 - Selskabers aktieavancer efter skattereformen, af Henrik Stig Lauritsen.
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lem anskaffelsessummen og ultimo værdien, der beskattes. Er aktien afstået i indkomståret, anven-

des afståe1sessummen i stedet for ultimo værdien, jf. SEL § 13, stk. 3.

V ærdiansæl1elsen primo og ultimo indkomståret skal ske til dagsværdi, hvor der for noterede aktier

vil være en objektiv værdi ansættelse ved anvendelse af dagskursen på et reguleret marked eller en

multilateral handelsfacilitet.

3.1.3. Beskatning af unoteredc porteføljeaktier

For unoterede porteføljeaktier kan udgangspunktet med lagerbeskatning fraviges til fordel for reali-

sationsprincippet. Denne valgfrihed er dog betinget af, at selskaber ikke tidligere har lagerbeskattet

unoterede porteføljeaktier, jf. ABL § 23, stk. 6. Det er uvæsentligt, om selskabet i en mellemliggen-

de periode ikke har ejet porteføljeaktier17. Dette betyder, at selskabers valg af opgørelsesprincip er

afgørende for altid, med mindre man anvender realisationsbeskatning og ønsker at overgå til lager-

beskatning. Endvidere gælder, at såfremt selskabet vælger realisationsprincippet skal dette opgørel-

sesprincip anvendes for selskabets samlede beholdning af unoterede porteføljeaktier, jf. ABL § 23,

stk. 6, 2. pkt. Hver enkel selskabsaktionær har valgfrihed mellem opgørelsesprincipperne uafhæng-

igt af de øvrige aktionærers valg.

Gevinst på porteføljeaktier beskattes efter ABL § 9, stk. L og medtages i den skattepligtige ind-

komst. Dette kan være likviditetskrævende, da avancen ikke er realiseret, men aktiens værdi "blot"

er steget. Det kan på baggrund af likviditetsbehovet derfor være fordelagtigt at vælge realisations-

beskatning af selskabets unoterede porteføljebesiddelser således, at likviditeten ikke bliver belastet

uden, at selskabet først har fremskaffet likviditet ved salget af aktiebesiddelsen. Ved valg af realisa-

tionsprincippet skal selskabsaktionæreme være opmærksom på, at tab er kildeartsbegrænset og ale-

ne kan modregnes i fremtidige gevinster på realisationsbeskattede pOlieføljeaktier, jf. ABL § 9, stk.

3 og § 9, stk. 4. Hvis selskabet efterfølgende overgår til lagerprincippet, kan eventuelle fremførte

kildeartsbegrænsede tab på realisationsbeskattede aktier modregnes i fremtidig gevinster på lager-

beskattede aktier, jf. ABL § 9, stk. 4. Selskabers tabsfradrag afhænger således af selskabets valg af

opgørelsesprincip.

Fremførbare fì-adragsberettigede tab på aktier, der er realiseret i indkomstårene før 2010 kan mod-

regnes i fremtidige gevinster, herunder uanset om der anvendes lager- eller realisationsprincippet.

17 L 202, bilag 41, side 4 - Skatteministeriets svar på spørgsmål fra FSR.
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Opnår et selskab gevinst på porteføljeaktier i indkomståret 2010 eller senere, kan der ske modreg-

ning i henhold til følgende prioriteret rækkefølge:

(I Kildeartsbegrænsede tab på aktier ejet under 3 år (realiseret i indkomstårene 2002-2009).

(I Nettokurstabssaldo, jf. afsnit 3.1.4.

(I Aktietab til fremførsel på realisationsbeskattet aktier, der er realiseret i indkomståret 2010

eller senere i 8.

Rækkefølgen sikrer, at de ældste tab anvendes først og har således ingen skattemæssig betydning.

Forinden valg afbeskatningsprincIp skal selskabet således afveje forhold som likviditetskravet og

fradragsbegrænsningen i forhold til selskabets investeringsplan, investeringens omfang, selskabets

øvrige investeringer og økonomiske stillng.

For unoterede porteføljeaktier, hvor lagerbeskatning er valgt, skal årets værdiregulering beskattes.

V ærdiansættelsen skal ske til dagsværdi, hvilket kan være vanskeligt at opgøre for unoterede aktier

som følge af problematikken omkring objektivitet i værdiansættelsen. Det er, som konsekvens her-

af, at selskaberne har mulighed for, at vælge realisationsbeskatning af unoterede porteføljeaktier.

V ærdiansættelsen ved unoterede porteføljeaktier kan som udgangspunkt ske ved beregning og an-

vendelse afformueskattekursenl9 eller indre værdi med tilæg af beregnet goodwil i henhold til

TSS-cIrkulære nr. 10 af28. marts 2000.

3.1.4. NettokurstabssaIdo

Overgangen til de gældende aktieavancebeskatningsregler for indkomståret 20 I O medfører, at sel-

skaber ved overgangen til indkomståret 20 i O får nye skattemæssige anskaffelsessummer på deres

porteføljeaktier. Anskaffelsessummen ved begyndelse af indkomståret 2010 skal som udgangspunkt

fastsættes til handelsværdien på dette tidspunkt. Der er to undtagelser ved fastsæ1telse af anskaffèl-

sessummen i forhold til handelsværdien. For følgende selskaber gælder undtagelseme således, at

aktiemes indgangsværdi fastsættes til den oprindelige skattemæssige anskaírèlsessum.

o Selskaber, der er stiftet efter d. 25. maj 2009, og

18 Revision og Regnskabsvæsen, 2009, nr. lO - Selskabers beskatning ved investering i aktier, af Lars Brinch Jørgen-
sen, side 50.
19 Henholdsvis TSS-cirkulære nr. 9 af28. marts 2000 ved overdragelse mellem interesseforbundne parter og SKAT's

værdiansættelsesvejledning af 2 i. august 2009 omkring Transfer Pricing - kontrollerede transaktioner.
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El Selskaber, der ikke har påbegyndt indkomståret 20 lOd. 25. maj 2009 og på dettc tidspunkt

ikke ejer porteføljeaktier2o.

Selskaberne skal endvidere opgøre en nettokurstabssaldo, der kan fremføres til modregning i frem-

tidige aktieavancer på pOlieføljeaktier. Modregningen kan alene ske i nettoaktieavancer, hvorfor der

ikke kan ske modregning i modtagne udbytter,jf ABL § 43, stk. 3 modsætningsvis. Dette til trods

for, at beskatningen afudbyiter og aktieavancer fra indkomståret 2010 og fremefter er ens. Opgørel-

sen af nettokurstabssaldoen sikrer, at selskaber med latente skattemæssige fradrag ikke stiles ringe-

re, hvis handelsværdien ved begyndelsen af indkomståret 20 lOer lavere end den skattemæssige an-

skaffelsessum.

Opgøres nettokurstabssaldoen til en negativ værdi, kan fremtidige nettogevinster modregnes i denne

saldo. Såfremt nettokurstabssaldoen er positiv ved indkomstårets begyndelse fastsættes saldoen til

DKK O. En positiv nettokurstabssaldo er et udtryk for en skattefri gevinst, som selskabet har opnået

ved overgangen til de gældende beskatningsregler.

3.1.5. Udbytte fra portcføljeakticr

i den skattepligtige indkomst skal selskabers udbytte fra porteføljeaktier medregnes fuldt ud. Såvel

aktieavancer som udbytter beskattes hos selskabsaktionæren med 25%, svarende til den gældende

selskabsskattesats.

Overordnet set er der i sidste ende således ikke skattemæssig forskel på, om porteføljeselskabsakti-

onærerne modtager udbytte fra aktiebeholdningen ener har en højere aktieavance ved opgørelse af

henholdsvis lagerbeskatning eller realisationsbeskatning ved et eventuelt salg.

3.2. Beskatning vcd omfattclsc af værnsrcglcn

Når et moderselskab er omfattet af værnsreglen i ABL § 4 A, stk. 3 ener ABL § 4 B stk. 2, anses

dette for værende skattemæssigt transparent. Moderselskabets selskabsaktionærer, i henhold til SEL

§ L eller SEL § 2, stk. i, litra a, anses derefter skattemæssigt for at eje aktieme i datterselskabet di-

rekte. Ved kategorisering af disse selskabsaktionærers aktiehesiddelse i datterselskabet ses der der-

ved igennem mellemholdingselskabet således, at de respektive ejerandele opgøres på baggrund af

den reelle forholdsmæssige ejerandel i datterselskabet. Dette er ilustreret i figur 4.

20 Revision og Regnskabsvæsen, 2009, nr. io Selskabers beskatning ved investering i aktier, af 
Lars Brinch Jørgen-

sen, side 48.
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I skattemæssig henseende mcdfører denne transparens af mellemholdingselskabet, at moderselska-

bets selskabsaktionærer vil blive beskattet etter de gældende regler for aktieavancer og -tab samt

udbytter vedrørende aktiebesiddelsen i datterselskabet.

Anses selskabsaktionærerne for at eje aktierne direkte i datterselskabet, som følge af værnsreglens

virke, ændres ejerforholdet til mellemholdingselskabet ikke. Dette bevirker, at selskabsaktionærer-

nes aktiebesiddelser i mellemholdingselskabet bevarer deres status21. Aktierne kvalificeres i hen-

hold til ejerforholdet, jf. afsnit 2.1.

I efterfølgende eksempel omfatter koncernstrukturen to datterselskaber samt ni ultimative aktionæ-

rer, herunder otte selskabsaktionærer, der ejes af private investorer. Alle selskaberne i fìgur 5 er

danske aktieselskaber i henhold til SEL § l, nr. 1. Det forudsættes, at betingelserne i ABL § 4 A,

stk. 3, nr. 1, 2 og 4 er opfyldt, hvorefter vurderingen alene skal foretages på betingelse nr. 3, herun-

der om mere end 50% af moderselskabets selskabsaktionærer ikke vile kunne modtage skattefrit

udbytte fra datterselskaberne ved direkte ejerskab.

Ved vurdering af betingelse nr. 3 tages der udgangspunkt i mellemholdingselskabets to aktiebesid-

delser hver for sig. De indirekte ejerandele i forhold til Drift i er præsenteret herunder.

Figur 5 - Koncernstruktur med indirekte ejerandele i Drtfì L

I forhold til Drift 1 er det alene Si, der kan modtage skattefrie udbytter, såfremt selskabet havde in-

vesteret direkte i Drift 1. Dette skyldes det faktum, at Si ejer 15% af kapitalen i Drift i indirekte og

derved er omfattet af reglerne for datterselskabsaktier. S2 ejer indirekte 9%, S3-S6 hver ejer indi-

rekte 6%, mens S7-S8 hver indirekte ejer 3% af kapitalen. Disse selskaber vile ikke kunne modtage

skattefrit udbytte fra Drift i ved direkte ejerskab, da de vil være kategoriseret som pOlieføljeaktio-

21 SKM20lO.203.DEP - Besvarelse af opklarende spørgsmål fra FSR, statusskifte/afståelse, spørgsmål 
L.
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nærer. S2-S8 ejer samlet set 65% af kapitalen i MeHemholding, hvilket er mere end betingelsen på

50%, hvorfor Mellemholding er omfattet af værnsreglen mod mellemholdingselskaber i relation ak-

tiebesiddelsen i Drift 1.

Hvis vi derimod ser i relation til Drift 2, vile S I og S2 kunne modtage skattefrit udbytte ved direkte

ejerskab, idet de indirekte ejer henholdsvis 20% og 12% afkapitalen,jf. figur 6.

S1 S3 S4 ss S7 S8

5CJc

Mellem-
holdíng

Figur 6 - Koncernstruktur med indirekte ejerandele i Drtfì 2

Selskaberne S3-S6 ejer hver 8%, mens S7 og S8 ejer 4% hver. Disse selskaber ejer indirekte under

10% af kapitalen i Drift 2 og skal samlet set eje 50% eller mindre af kapitalen i MeHemholding for,

at Mellemholding ikke er omfattet af værnsreglen. Majoritetstesten er derved ikke opfyldt, idet S3-

S8 samlet set ejer 50% af Mellemholding, hvorfor værnsreglen ikke finder anvendelse.

I eksemplet er Mellemholding omfattet afvæmsreglen mod mellemholdingselskaber vedrørende

Drift l, men ikke i forhold til aktie besiddelsen i Drift 2. Der vil på baggrund heraf, være forskel på

den skattemæssige behandling af udbytter og aktieavancer/-tab fra de to datterselskaber. I forhold til

Drift 2 hvor Mellemholding ikke er omfattet værnsreglen, anses Mellemholding både som værende

den civilretlige og den skatteretlige modtager af eksempelvis udbytte. Udbytter og aktieavancer vil

være skattefrie, mens tab på aktieme ikke vil være fradragsberettiget, jf. afsnit 3. I. I.

Ved udbytter og aktieavancer/-tab fra Drift 1 vil den skattemæssige transparens afMellemholding

indtræde. Det vil derfor være Mellemholdingselskabets selskabsaktionærer, S I -S8, der skattemæs-

sigt skal anses for at have erhvervet ret hertiL. Den skattemæssige behandling af eventuelle udbytte-

udlodninger samt gevinst og tab på aktier i Drift I, skal foretages hos S i -S8 og ikke i Mellemhol-

ding.
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Der er alene tale om moderselskabets selskabsaktionærer, hvorfor Person 1 ikke bliver påvirket af

den skattemæssige transparens. Person l's andel af udbytter og aktieavancer/-tab ÍÌa Drift 1 beskat-

tes derved iMellemholding.

Den nærmere skattemæssige behandling af udbytter og aktieavancer, når moderselskabet er omfàttet

af værnsreglen, er uddybet i de følgende afsnit.

3.2.1. Beskatning af akticavanccr ved omfatteIse af yærnsrcglcn

Omfàttes moderselskabet afvæmsreglen, hvor den skattemæssige transparens indtræder, skal aktie-

avance/-tab ved f.eks. afståelse af aktier i datterselskaber beskattes hos moderselskabets selskabsak-

tionærer. Disse selskabsaktionærer bliver herved beskattet af en avance, hvor provenuet ikke er til-

faldet dem men derimod mellemholdingselskabet. Denne beskatning kan derfor være likviditets-

krævende for moderselskabets selskabsaktionærer og kan ikke umiddelbart indeholdes i den salgs-

sum, moderselskabet opnår ved salget.

For selskabsaktionærer, der via mellemholdingselskabet har en ejerandel på L 0% eller mere af dat-

terselskabet, vil afståelsen ikke udløse beskatning, idet de anses for at have fìasolgt skattefrie dat-

terselskabsaktier, jf. afsnit 3.1. 1. S I i fìgur 5, vil således ikke blive beskattet af et frasalg af aktiebe-

siddelsen i Drift I, da S I skattemæssigt anses for, at eje 15% af aktiekapital i Drift 1. Porteføljesel-

skabsaktionærerne vil være skattepligtige af en aktieavance, jf. afsnit 3. I .2. og 3.1.3. I førnævnte

eksempel vil dette medføre, at S2-S8 vil være skattepligtige af en eventuel avance ved Mellemhol-

dings frasalg af aktierne i Drift l, mens fradragsretten afhænger af selskabsaktionærernes valg af

beskatningsprincip.

Er værnsreglen gjOli gældende i forhold til et mellemholdingselskab, vil afståelse af aktiebesiddel-

sen i datterselskabet, udløse beskatning hos moderse1skabets selskabsaktionærer, hvor aktiebehold-

ningen kategoriseres som værende porteføljeaktier. Beskatningen vil ske uanset om afståelsen sker

direkte eller indirekte. Dette medfører, at moderselskabets selskabsaktionærel bliver skattepligtige

af aktieavancen uanset, om afståelsen sker direkte ved afståelse af aktier imellemholdingselskabet

eller indirekte ved mellemholdingselskabets afståelse af aktier i datterselskabet.

Er meHemholdingselskabet omfattet af værnsreglen, og moderselskabets selskabsaktionærer anven-

der lagerbeskatning på porteføljeaktier, beskattes porteføljeinvesteringen som beskrevet i afsnit

3.1.2. og 3.1.3. Moderselskabets selskabsaktionærer vil således blive beskattet af løbende værdire-
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guleringer i datterselskabet, som ejede de aktierne i datterselskabet direkte. Moderselskabets sel-

skabsaktionærer anses dog fortsat for at eje aktierne i mellemlioldingsclskabet. Klassificeres moder-

selskabets selskabsaktionærers aktiebelioldning i mellemholdingselskabet ligeledes som portefølje-

investering, f.eks. S7-S8's investering i Mellemliolding,jf. figur 5, vil selskabsaktionæren tilmed

blive beskattet afværdireguleringer i mellemholdingselskabet. For at undgå dobbeltbeskatning, skal

der ved værdiansættelsen af mellemlioldingselskabet tages højde for værdien af datterselskabet, idet

datterselskabet anses for ejet af moderselskabets selskabsaktionærer. Der vil på baggrund heraf ikke

ske dobbeltbeskatning/-fradrag afværdireguleringer i datterselskabet, hvilket ikke er formålet med

væmsreglen, men alene ske en fremrykning afbeskatningstidspunktet22.

Vedtages lovforslag L 84 vil holdingselskabet ikke skulle anses som værende skattemæssigt trans-

parent overfor porteføljeaktionærerne i mellemlioldingselskabet, S7-S8, hvorefter disse selskabsak-

tionærer alene beskattes af udbytter og aktieavancer fra Mellemholding I, jf. afsnit 3.2.2.2.3. Dette

skyldes, at disse aktionærer ikke før havde en skattemæssig fordel, da de også tidligere blev beskat-

tet som porteføljeaktionærer.

Moderselskabets selskabsaktionærers beskatning af porteføljeinvesteringer vil ofte blive en realitet

uden, at den enkelte porteføljeaktionær har haft en beslutningsmæssig indflydelse herpå, da deres

stemmerettigheder er begrænset. Denne usikkerhed for aktionærerne er gennemgået yderligere i af-

snit 3.2.3.2.2.

3.2.2. Bcskatning af udbyttcr vcd omfattclsc af værnsrcglcn

Er moderselskabet omfàttet af væmsreglen mod mellemlioldingselskaber, vil selskabet også blive

transparent i skattemæssigt henseende ved modtagne udbytter fra datterselskabs investeringer. Mo-

derselskabets selskabsaktionærer anses hermed for at være den skatteretlige modtager af udbyttet,

selvom udbyttet civilretligt er modtaget af mellemholdingselskabet. Dette vil være en likviditets-

mæssig belastning for moderselskabets selskabsaktionærer, idet de skal betale skat af en udbytteind-

tægt, som de ikke har modtaget.

Ved beskatning af udbytter henvises der til beskrivelsen af den skattemæssige behandling heraf i af-

snit 3.1.1. og 3.1.5. Den indirekte ejerandel i datterselskabet er således afgørende for beskatning hos

moderselskabets selskabsaktionærer. Udbyte udloddet fra da1terselskabet beskattes derved hos mo-

22 L 202 Forslag til lov om ændring afaktieavancebeskatningsloven og forskellge andre love, bemærkninger til lovfors-

lagets enkelte elementer.

Side 23 af I 19



derselskabets selskabsaktionærer, hvor en forholdsmæssig andel af udbyttet medregnes ved opgø-

relsen af den skattepligtige indkomst. Den forholdsmæssige andel beregnes ud fra selskabsaktionæ-

rernes indirekte ejerandel af datterselskabet.

Såfremt Drift Iudlodder DKK 100 til moderselskabet, vil S2 blive beskattet af (15% af DKK 100)

DKK is, S3-S6 vil blive beskattet af (10% af DKK 100) DKK 10 osv. Modsat vil S1's andel af

udbyttet anses for værende skattefrit, idet aktierne klassificeres som datterselskabsaktier. I relation

til Person 1 vil der ikke ske beskatning af den forholdsmæssige andel af datterselskabet, da der er

tale om en personlig aktionær. Den forholdsmæssige andel vil derved anses for udloddet til Mel-

lemholding. hvorfor Mellemholding anses for at have modtaget (10% afDKK 100) DKK 10, sva-

rende til Person I' s ejerandel i Mellemholding. Dette udbytte skal ikke medregnes i den skatteplig-

tige indkomst hos Mellemholding, grundet beskatningsreglerne for datterselskabsaktier, jf. afsnit

3. I. I. Den manglende beskatning hos Person I skyldes, at Mellemliolding ikke anses for transparent

i forhold til personlige aktionærer. Person 1 vil først blive skattepligtig af udbytter, når der sker vi-

dereudlodning fra Mellemholding23.

Det faktum at mellemholdingselskabet ikke videreudlodder udbyttet fra datterselskabet, er ikke ens-

betydende med, at moderselskabets selskabsaktionærer har ydet et skattepligtigt tilskud til mellem-

holdingselskabet24. Dette er gældende uagtet, at selskabs aktionærerne ikke opfylder betingelserne

for at yde skattefrit tilskud i henhold til SEL § 31 D.

Ved udbytteudlodninger skelnes der ikke mellem udlodning af tidligere års opsparede midler eller

opsparede midler i 20 10 og fremefter25. Tidligere års overskudslikviditet, der først udloddes i ind-

komståret 20 10 eller senere, vil i visse tilfælde på baggrund heraf blive beskattet hårdere, end hvis

det var udloddet i indkomstårene før 2010.

Datterselskabet er forpligtiget til at indeholde kildeskat af porteføljeaktionærernes andel af det ud-

loddede udbytte. Kildeskatten på udbytter modtaget af selskaber, der er omfattet af SEL § I eller

fondsbeskatningsloven, skal ske med indeholdes af25%, jf. KSL § 65, stk. 7.

23 L 202, bilag 41, side 19 - Skatteministeriets svar på spørgsmål fra FSR.
24 L 202, bilag 41, side 13 - Skatteministeriets svar på spørgsmål fra FSR og bekræftet ved SKM2010.203.DEP - Besva-

relse af opklarende spørgsmål fra FSR, spørgsmål 13.
25 L 202, bilag 39, side 5 - Skatteministeriets svar på spørgsmål fra FSR.
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Såfremt betingelserne for at modtage skatteíiit udbytte, i henhold til afsnit 3. i. I., er opfyldt, kan

datterselskabet undlade at indeholde udbytteskat. Indeholdelse af udbytteskat kan kun udelades, så-

fremt datterselskabet positivt ved, at der ikke skal indeholdes kildeskat26. Datterselskabet skal såle-

des have kendskab til hele koncemstrukturen og de ultimative selskabsaktionærer, herunder om

værnsreglen mod mellemholdingselskaber fìnder anvendelse, for at kunne vurderer, hvornår der kan

ske udbyteudlodning uden indeholdelse af udbytteskat. Hvis datterselskabet ikke kender den fulde

koncernstruktur, kan datterselskabet vælge at udlodningen sker med indeholdelse af udbytteskat for

hele udbyttet. Selskabsaktionærer hvis aktiebeholdninger, der er omfattet af reglerne for datter-

/koncernselskabsaktier, vil herefter blive gOdtgjOli den for meget betalte udbytteskat.

87 Person 1

5%) 10%

65%

Udbytte
DKK 10.000

Drìft 1 Drrft2

Figur 7 - Udbytte DKK io. OOOfra Drtfi L til iVfellemholding

I fìgur 7 vil der ved udlodning af udbytte fra Drift I på DKK L 0.000 til Mellemholding skulle ske

indeholdelse af udbytteskat. Indeholdelsen skal alene ske i forhold til de af moderselskabets sel-

skabsaktionærer, der anses for at være porteføljeaktionærer i Drift i ved direkte ejerskab. Porteføl-

jeaktionærerne i Drift i er S2-S8, der tilsammen ejer 65% afMellemholding. Der skal således ske

indeholdelse af25% kildeskat af (65% afDKK 10.000) Da 6.500, svarende til (25% afDKK

6.500) Da i .625. Det samlede udbytte som overføres til Mellemholding andrager derfor (DKK

10.000 - DKK 1.625) DKK 8.375. Der henvises til yderligere skrivelse herom i afsnit 3.2.2.2.4. og

3.2.2.2.5.

3.2.2.1. Indtægt opnået i meUemholdingselskabet af udbyttet

Renteindtægter og andre indtægter i mellemholdingselskabet beskattes imellemholdingselskabet

uagtet den tidligere nævnte skattemæssige transparens. Moderselskabets selskabsaktionærer bliver

derved ikke beskattet løbende af de indtægter, meUemholdingselskabet måtte erhverve ret tiL Dette

er gældende til trods for, at moderselskabets selskabsaktionærer er beskattet af den indtægt (udbytte

fra datterselskab til mellemholdingselskab ), der efterfølgende generer renteindtægter i meUemhol-

26 L 202, bilag 4 l, side 19 - Skatteministeriets svar på spørgsmål fra FSR.
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dingselskabet27. Selskabsaktionærerne i mellemholdingselskabet vil efterfølgende blive beskattet i

henhold til aktieavancebeskatningsreglerne af den øgede værdi af mellemholdingselskabet - alt af-

hængig af aktietypen. Der er i den forbindelse ikke tale om dobbeltbeskatning, idet den efterfølgen-

de indtægt af udbyttet alene beskattes i mellemholdingselskabet som selskabsindkomst. Beskatnin-

gen sker derved efter de almindelige principper for renteindtægter, uanset om der er tale om datter-

/koncernselskabsaktionærer eller porteføljeaktionærer. De omtalte renteindtægter i mellemholding-

selskabet kan således sidestilles med almindelige renteindtægter i selskabsregi28.

3.2.2.2. Vidcrcudlodning af udbytte fra mcUemholdingselskabet

3.2.2.2.1. Pcrsonlige aktionærcr

Personaktionærer bliver som tidligere beskrevet ikke beskattet i forbindelse med udlodning af ud-

bytte fra datterselskabet og til mellemholdingselskabet. Personaktionærer beskattes således først

ved modtagelse af udbytte fra mellemholdingselskabet. Hos personaktionærer bliver udbytte beskat-

tet som aktieindkomst, der er skattepligtigt med 42%, dog med en bundgrænse pr. ægtefælle på

DKK 48.300 (201O-niveau), hvor beskatningen alene sker med 28%29.

3.2.2.2.2. Sclskabsaktionærer

Ved mellemholdingselskabets videreudlodning af udbytte modtaget fra datterselskabet, vil der ikke

ske beskatning hos mellemholdingselskabets selskabsaktionærer, hvis disse opfylder betingelserne

for at modtage udbytter skattefrit, jf. afsnit 3. I. I. Selskabsaktionærer med en ejerandel på under

i 0%, og denned pOlieføljeaktionærer, vil være skattepligtige af det udloddende udbytte. Såfremt

mellemholdingselskabet er omfattet afværnsreglen, vil porteføljeaktionærerne allerede være blevet

beskattet på tidspunktet for udlodningen fra datterselskabet til mellemholdingselskabet. Der ville så-

ledes være tale om dobbeltbeskatning ved videreudlodning fra mellemholdingselskabet. Dette for-

hold udlignes ved anvendelse af en beskatningssaldo.

3.2.2.2.3. Bcskatningssaldo

Værnsreglens formål er at sikre, at udbytte ikke føres op gennem koncernstrukturen uden at blive

beskattet, mens det modsat ikke er hensigten, at udbytte skal dobbeltbeskattes. Derfor har porteføl-

jeaktionærerne mulighed for, at føre en beskatningssaldo og dermed få godtgjort den allerede betal-

te udbytte skat, når udbyttet videreudloddes fra mellemholdingselskabet. Porteføljeaktionærer anses

27 L 202, bilag 57, side 5 - Skatteministeriets svar på spørgsmål fra FSR.
28 ns 20 l O, 548, Værnsregel mod meUemholdingselskaber - en status, side 2644.
29 Laveste skatteprocentsats for aktieindkomst nedsættes med L % med virkning fj-a 2012, således at aktieindkomst frem

til laveste progressionsgrænse beskattes med 27%.
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ikke skattemæssigt for at eje aktierne i mellemholdingselskabet, som følge afværnsreglen30, hvor-

ved beskatning sker tidligere i udbytteudlodningsforløbet.

Beskatningssaldoen sikrer, at der ikke sker dobbeltbeskatning ved udlodning af udbytte til melJem-

holdingselskabet. Såfremt mellemholdingselskabet likvideres uden, der sker videreudlodning af

modtagne udbytter fra datterselskabet sker der ligeledes ikke dobbeltbeskatning, jf. afsnit 3.2.2.2.8.

Såfremt der er porteføljeaktionærer i mellemholdingselskabet, udlignes risikoen for dobbeltbeskat-

ning, hvis lovforslag L 84 vedtages i den nuværende form. Dette skyldes, at selskabsaktionærer med

en ejerandel på under L 0% i mellemholdingse1skabet ikke anses for at være porteføljeaktionærer i

datterselskabet men derimod i mellemholdingselskabet, da porteføljeaktionærer ikke vil være om-

fattet af værnsreglen. Mellemholdingselskabet er dermed ikke transparent i forhold til porteføljeak-

tionærer i mellemholdingselskabet31.

Der er ikke særlige dokumentationskrav for denne beskatningssaldo, hvorfor denne følger af skatte-

lovens almindelige regler for dokumentationskrav32. POlieføljeaktionæren kan således ved doku-

mentation af de faktiske hændelser bevise, at beskatningen er sket.

Det er vigtigt, at den enkelte porteføljeaktionær og eventuelt dennes revisor holder styr på beskat-

ningssaldoen. Det kan anbefales, at man i praksis har beskatningssaldoen noteret under sin doku-

mentation for aktiebeholdningen i porteføljeselskabet eller direkte har det beskrevet i forlængelse af

selskabets skattemæssige opgørelser. Dette skyldes, at saldoen ikke skal selvangive s, jf. vores vur-

dering på Skatteministeriets manglende bekræftelse herpå33, hvorfor SKAT ikke har saldoen regi-

streret. Sidstnævnte metode vil efter vores vurdering være den bedste løsning, idet p0l1eføljeaktio-

nærer ikke nødvendigvis har det rette kendskab til skattereglerne samtidig med, at sådanne oplys-

ninger kan gå tabt ved et evt. revisorskifte. Det kan være datterselskabets opgave at informere hele

ejerkredsen om udbytteudlodninger samt stølTelsen på den indeholdte udbytteskat.

30 SKM20 10.203 .DEP - Besvarelse af opklarende spørgsmål fra FSR, spørgsmål 16 samt eksempel M.
31 Lovforslag nr. L 84, d. 24. november 2010, § l, nr. L
32 SKM2010.203.DEP - Besvarelse af opklarende spørgsmål fra FSR, spørgsmål 17.
33 SKM201O.203.DEP - Besvarelse af opklarende spørgsmål fra FSR, spørgsmål 17.
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3.2.2.2.4. Skævvridning vcd videreudlodniug

Datterselskabets indeholdelse af kildeskat i forbindelse med udlodning til mellemholdingselskabet

kan medføre, at der for moderselskabets selskabsaktionærer kan ske en skævvridning i det endelige

modtagne udbytte. Problemet skyldes, at de selskabsaktionærer, der ved direkte ejerskab af datter-

selskabet kunne modtage skattefrie udbytter, kommer til at betale en del af udbyttcskatten for de re-

sterende selskabsaktionærer (porteføljeaktionærerne i datterselskabet). Dette sker ved, at der i for-

bindelse med udbytteudlodning fra datterselskabet til moderselskabet indeholdes udbytteskat, hvor-

for en videreudlodning fra moderselskabet til moderselskabets aktionærer er reduceret med udbytte-

skatten.

Med udgangspunkt i figur 7, er dette eksemplifìceret med beløbsmæssig visning. Mellemholding

har modtaget netto udbytte på DKK 8.375, efter indeholdelse afudbytteskat vedrørende selskaberne

S2-S8. Dette udbyte kan derefter videreudloddes til mellemholdingselskabets aktionærer. I tabel I

er de enkelte aktionærer af Mellemholding præsenteret med deres ejerandel af mellemholdingsel-

skabet.

RccUc ud-

byttc
DKK

ReelIc ud-
bytte, ekskL.

kiidcskat
DKK

Udbytte,.
ekskL. kiide-

skat fra dat-
ter til mel-
Icmholding

DKK

Forskel i
modtagct
udbyttc

DKK

SI, (25%)
S2, (15%)
S3-S6 (10% x 4)
S7-S8 (5% x 2)
PI (10%)

Sum

2.500
1.500
4.000
1.000
1.000

10.000

2.500 2.094
1. 125 1.256
3.000 3.350

750 837
1. 000 838

8.375 8.375

-406
131

350
87

-162

O

Tabel J - Fordeling afudbytte

Det oprindelige udbytte på DKK 10.000 er fordelt i henhold til aktionærernes indirekte ejerandele i

Drift I. Derfor skal der, som tidligere anført indeholdes 25% i kildeskat af udbyttet til S2-S8. Det

samlede udbytte vile herefter udgøre DKK 8.375, jf. kolonnen "Reelle udbytte, ekskl. kildeskat".

Mellemholding har herefter DKK 8.375 til videreudlodning, hvor feks. SI vil modtage 25% af

DKK 8.375, svarende til DKK 2.094. SI vil således modtage (DKK 2.500 - DKK 2.094) DKK 406

mindre end ved direkte ejerskab af Drift l. Derimod vil S2-S8 modtage større udbytte end ved di-
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rekte ejerskab og opnår dermed en besparelse på udbytteskatten. Samlet set bliver skævvridning be-

talt af S I og P l, der tilsammen modtager DKK 568 mindre end ved direkte ejerskab.

3.2.2.2.5. Forpligtelse til bctaling af kildeskat ti mellemholdingselskabet

Det er Skatteministeriets holdning, at problemstillingen, jf. afsnit 3.2.2.2.4., kan løses ved, at aktio-

nærerne S2-S8 forpligtes til kontant at indbetale udbytte skatten på DKK 1.625 til Mellemholding.

Alternativt kan Mellemholding optage en fordring (tilgodehavende) på S2-S8, hvem udbytteskatten

påhviler. En fordring af denne karakter vil som udgangspunkt skulle forrentes34. Hvis porteføljeak-

tionærerne betaler værdien afudbytteskatten til det modtagende mellemholdingselskab, vil sidst-

nævnte således have bruttoudbyttet til eventuelt videreudlodning, hvorved skævvridningen udlig-

nes. De aktionærer, der kunne modtage udbyttet skattefrit ved direkte ejerskab af såvel mellemhol-

dingselskabet og datterselskabet, vil således ikke blive belastet økonomisk af de andre aktionærers

skattemæssige stiling.

I forhold til den praktiske løsning på at holde styr på beskatningssaldoen, vil denne fordring hjælpe.

Løsningsmodellen med en fordring medfører, at porteføljeaktionæren kan bogføre en gæld til Mel-

lemholding samt en forudbetalt udbytteskat. Denne post vil derved være et udtryk for beskatnings-

saldoen.

Skatteministeriets løsningsmodel, hvor mellemholdingselskabet optager en fordring på pOlieføljeak-

tionærerne, harmonerer ikke med selskabslovens § 2 i O omkring ulovligt aktionærlån. Selskabslo-

vens § 210 siger, at et kapitalselskab hverken direkte eller indirekte må stile midler til rådighed el-

ler yde lån til kapitalejere. I selskabslovens § 2 I I bemærkes det dog, at der gerne må stiles midler

til rådighed og ydes lån til danske moderselskaber. Et moderselskab defineres ud fra selskabslovens

§ 6 og § 7, som værende kapitalejer, der via bestemmende indflydelse kan styre datterselskabets

økonomiske- og driftsmæssige beslutninger. Bestemmende indflydelse kræver således besiddelse af

mere end halvdelen af stemmerettighederne i datterselskabet. Såfremt moderselskabet ikke ejer me-

re end 50% af stemmerne i datterselskabet, foreligger der bestemmende indflydelse, hvis modersel-

skabet opfylder betingelserne i selskabslovens § 7, stk. 3, nr. 1-4.

I tidligere beskrevne eksempel forudsættes det, at der ikke er specielle aftaler aktionærerne imellem,

hvorfor ingen af selskabsaktionærerne i Mellemholding betegnes som moderselskab i henhold til

34 SKM20 IO.203.DEP - Besvarelse af opklarende spørgsmål fra FSR, spørgsmål 22.
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moderselskabsdefinitionen. Såtìemt Mellemholding optager en fordring på selskabeme S2-S8, vil

der således være tale om ulovlige aktionærlån, hvorefter lånene vil være i strid med selskabslovens

§ 2 I O. Optages en fordring på porteføljeaktionærer til trods for, at dette strider imod lovgivningen,

skal der ske forrentning af lånet i henhold til selskabslovens § 2 15.

Betalingsrisikoen for sådan en fordring bæres af de personer, der har truffet aftale om oprettelse af

fordringen, jf. selskabslovens § 215, stk. 2, hvorfor tabet bæres af samtlige aktionærer i Mellemhol-

ding. Porteføljeaktionæreme, der har en gæld til Mellemholding, kan således have en økonomisk in-

teresse i at bibeholde denne gæld for at sikre en bedre likviditet. Dette opnås ved at undlade at beta-

le fordringen. Betalingsrisikoen for fordringen lægges derved over på de øvrige aktionærer, hvorfor

Skatteministeriets løsning ikke er holdbar. Såfremt f.eks. S3 går konkurs, hvorefter MeUemholding

realiserer et tab på fordringen til dette selskab, risikerer de øvrige aktionærer fortsat indirekte at

skulle medfinansiere S3' s andel af skattebetalingen på udbyttet.

Skatteministeriets løsningsforslag stiler således ikke direkte datterselskabsaktionæreme bedre, idet

de i sidste ende kan risikere at bære den skattebetaling, som konkursramte pOlieføljeaktionærer ikke

kan betale. Endvidere risikerer datterselskabsaktionæreme, at den likviditet, som fordringen repræ-

senterer, ikke tidsmæssigt bliver betalt i takt med deres forventning. Det kan drøftes, hvorvidt for-

rentningen i henhold til selskabslovens § 215 eliminerer dette element, idet aktionærerne indirekte

opnår renteindtægter på fordringen. Fonentningen affordringen sikrer dog ikke risikoelementet

med fordringshavers bonitet. Betalingsrisikoen imellem aktionærerne er således ikke fjemet ved

Skatteministeriets løsningsforslag.

Det skal bemærkes, at der i lovforslag L 84 er indføjet en pligt til, at selskabsaktionærer skal betale

skatteværdien af den enkelte selskabsaktionærs andel af udbyttet til mellemholdingselskabet35. At

indbetalingen til mellemholdingselskabet gøres til en forpligtelse i stedet for en mulighed er efter

vores vurdering ikke ensbetydende med, at de resterende aktionærer i mellemholdingselskabet und-

går risikoen for indirekte at skulle betale en andel af anden aktionærs udbytteskat. Dette skyldes, at

en forpligtelse hverken sikrer porteføljeaktionærens betalingsevne eller -vilje.

35 Lovforslag nr. L 84, d. 24. november 20 L O, § l, nr. 2.
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3.2.2.2.6. Y dcrIigere udbytte ti eliminering af fordringcn

Det ulovlige aktionærlån, der er opstået som følge af en eventuel optagelse af fordring på porteføl-

jeaktionærers udbytteskat, kan elimineres, såfremt det underliggende datterselskab foretager en

yderligere udbytteudlodning. Dette er forudsat, at datterselskabet har midlerne til at foretage denne

udlodning, som medfører at samtlige aktionærer får yderligere udbytte. MeHemholdingselskabet

kan således eliminere eventuelle ulovlige aktionærlån og/eller ikke betalingsvilige porteføljeaktio-

nærers andel af udbytteskatten fra første udbytteudlodning.

3.2.2.2.7. Økonomichcfens problemstillng ved indeholdelsc af udbytte

I forbindelse med udbetaling af udbyttet fra datterselskabet er det, som beskrevet i afsnit 3.2.2., vig-

tigt, at datterselskabet kender hele koncemstrukturen. Dette skyldes, at datterselskabet alene kan

undlade at indeholde kildeskat, såfremt det positivi ved, at den enkelte aktionær kan modtage udbyt-

tet skattefrit ved direkte ejerskab. Datterselskabet skal udover at have kendskab til koncernstruktu-

ren vurdere hvert enkelte ejerled i strukturen i forhold til værnsreglen. Datterselskabet skal således

vurdere den enkelte aktionærs ejerandele og aktionærens forhold i relation til de 4 betingelser i

ABL § 4 A, stk. 3.

I forhold til aktionærernes ejerandele i koncernen kan der fremover være hjælp at hente, idet der i

henhold til selskabslovens § 50 skal oprettes en ejerbog med fortegnelse over selskabets kapitaleje-

re. Denne ejerbog skal være offentlig tilgængelig, hvorved der kan opnås kendskab til den samlede

koncernstruktur. Dette ejenegister er ikke trådt i kraft endnu36. Det kan derfor på nuværende tids-

punkt fortsat være vanskeligt at opnå kendskab til hele koncernen.

Vurdering af den enkelte aktionærs skattemæssige stiling i forhold ti betingelserne i værnsreglen

kan være yderst vanskeligt, jf. afsnit 4. Vælger da1terselskabet på baggrund heraf at indeholde ud-

bytteskat af hele udbyttet, kan dette give problemer i relation af aktionærernes økonomiske stillng,

idet de ikke modtager fuldt udbytte.

Det er vores vurdering, at økonomichefen i datterselskabet må indhente aktionærernes vurdering på

deres skattemæssige stiling i forhold til udbytteudlodning fra datterselskabet, hvorefter indeholdel-

se af kildeskat kan foretages efter aktionærernes egen vurdering. Dette kan ligeledes sikre, at det

36 Erhvervs- og SelskabsstyreIsen d. 24. februar 2010 - Vejledning om delvis ikrafttræden aflov om aktie- og anparts-

selskaber (selskabsloven).
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endelige udbytte og tilhørende indeholdelse af udbytteskat er kendt af moderselskabets selskabsak-

tionærer til brug for opgørelse afbeskatningssaldoen.

Vedtages lovforslag L 84, og det bliver en forpligtelse for porteíøljeselskabsaktionærerne at indbe-

tale skatteværdien af udbyiter, jf. afsnit 3.2.2.2.5., kan økonomichefèn på vegne af mellemholding-

selskabet tilsvarende foretage opkrævning af skatteværdien af den indeholdte kildeskat fra de rele-

vante selskabsaktionærer.

3.2.2.2.8. Likvidation af mcUemholdingsclskabct

Hvis mellemholdingselskabet afstår aktieme i datterselskabet, vil der som følge af væmsreglen ske

avancebeskatning hos moderselskabets selskabsaktionærer, alt afhængig af deres aktietype, jf. afsnit

2. I. Ved en efterfølgende likvidation af mellemholdingselskabet vil der som udgangspunkt ske

dobbeltbeskatning hos poiieføljeaktionærerne i mellemholdingselskabet. Dette gælder tilsvarende

for tidligere udloddende udbytter.

Ved opgørelse af likvidationsprovenuet for mellemholdingselskabet skal der tages højde for eksem-

pelvis et udloddet udbytte fra datterselskabet til mellemholdingselskabet, som ikke efterfølgende er

videreudloddet til selskabsaktionærerne. Likvidationsprovenuet skal således nedsættes i det omfang,

udbyttet allerede er blevet beskattet hos selskabsaktionæreme37. Likvidationsprovenuet nedsættes

ved at forhøje anskaffelsessummen på aktierne38. Forhøjelsen af anskaffelsessummen skal alene fo-

retages med den andel af udbyttet, der tidligere er beskattet, hvorfor forhøjelsen ikke omfatter ud-

byttedelen til personlige aktionærer af mellemholdingselskabet. Forhøjelsen af anskaffelsessummen

og derved en nedsættelse afIikvidationsprovenuet sikrer, at der ikke sker dobbeltbeskatning af ud-

byttet fra datterselskabet til mellemholdingselskabet.

I forlængelse af figur 5 kan følgende eksempel ilustrere den singulære beskatning. Der tages ud-

gangspunkt i selskabeme S2-S8, der bliver beskattet ved såvel udlodning fra Drift I som mellem-

holdingselskabets salg af aktierne i Drift I. Drift 2 er ikke relevant i dette eksempel, hvorfor der

skal ses bort fra dette selskab.

Til brug for eksemplet er følgende fakta opstilet: MeIlemholding blev stiftet kontant for DKK

L 00.000 af aktionæreme S I -S8 samt PI. MeIlemholding har optaget et lån på DKK 50.000 til finan-

37 L 202, bilag 57, side 5 - Skatteministeriets svar på spørgsmål fra FSR.
38 SKM20IO.203.DEP - Besvarelse af opklarende spørgsmål fra FSR, spørgsmål 

18.
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siering af købesummen på DKK 150.000 af Drift 1. Drift I har som tidligere beskrevet udloddet

DKK L 0.000 i udbytte til Mellemholding, der er beskattet hos moderselskabets selskabsaktionærer,

jf. afsnit 3.2.2. Mellemholding frasælger Drift L til en værdi afDKK 190.000, svarende til en vær-

distigning og samtidig en aktieavance på DKK 40.000. Mellemholding har i perioden betalt rente-

omkostninger på lånet for i alt DKK 15.000.

Mellemholding har ikke videreudloddet udbyttet eller aktieavancen fra Drift I. På baggrund heraf er

der i forbindelse med likvidation af Mellemholding foretaget en beregning af hvorvidt skatten vil

være neutraliseret ved nedsættelse aflikvidationsprovenuet, således at moderselskabets selskabsak-

tionærer ikke dobbeltbeskattes.

Opgørelse af værdien af Mellemholding samt 1ikvidationsprovenuet uden nedsættelse:

DKK

Anskaffelsessum
Aktieavance fra Drift I (indtægt)
Udbytte fra Drift I (indtægt)
Renteudgifter på lån (omkostning)

V ærdicn af McUemboIding (Hkvidationsprovcnu:)

100.000
40.000
10.000

-15.000

135.000

Anskaffelsessum, fratrukket

Beskatningsværdi af MeUcmhoIding (aktieavancc)

-100.000

35.000

Tabel 2 - Likvidationsprovenu og aktieavance

Likvidationsprovenuet skal nedsættes med den andel af udbyttet og aktieavancen, der allerede tidli-

gere er blevet beskattet hos moderselskabets selskabsaktionærer. Nedsættelsen skal beregnes og fo-

retages på baggrund af selskaberne S2-S8 således, at disse selskabsaktionærer ikke bliver dobbelt-

beskattet af værditilgangen i Drift 1. Likvidationsprovenuet skal derfor nedsættes med 65% af de

sanilede summer, idet S2-S8 ejer 65% af Mellemholding.
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Likvidationsprovenuet kan herefter opgøres til følgende:

Likvidationsprovenu, uden nedsættelse, jf. tabel 2
Aktieavance fra Drift I (nedsættelse, 65% afDKK 40.000)
Udbytte modtaget fra Drift I (nedsættelse, 65% af DKK 10.000)

Likvidationsprovcnu, cftcr ncdsættelse

Tabel3 Likvidationsprovenu, ejier nedsættelse

DKK

135.000
-26.000

-6.500

i 02.500

I tabel 4 er fordelingen af anskaffèlsessummen, likvidationsprovenuet før og efter nedsættelse samt

udbytte og avance i forhold til moderselskabets selskabsaktionærers ejerandele præsenteret. Forde-

lingen anvendes herefter til fastsættelse af skattebetalingen for de enkelte selskabsaktionærer.

Anskaffelscs-
sum
DKK

Likvidations-
provcnu

(før nedsæt-
telsc)
DKK

Likvidations-
provcnu (cf-

ter nedsættel-
sc)

DKK

SI, (25%)
S2, (15%)
S3-S6 (10% x 4)
S7-S8 (5% x 2)
PI (10%)

Sum

33.750
20.250
54.000
13.500
13.500

135.000

25.625
15.375
4 1,000
10250
10.250

102.500

25.000
15.000
40.000
10.000
10.000

100.000

Brutto
udbyttc og

aktieavancc,
samlct

DKK

12.500
7.500

20.000
5.000
5.000

50.000

Tabel 4 - Fordeling af anskaffelsessum, likvidationsprovenu samt brutto udbytte og aktie avance

Herefter er skatteværdien beregnet og fordelt for de enkelte porteføljeaktionærer, jf. tabel 5. Sel-

skabsaktionærerne bliver beskattet som selskabsindkomst af de anførte indkomsttyper, svarende til

25%. For S2 betyder dette for eksempelvis, at udbyttet er beskattet med 25% af ejerandelen på 15%

af det samlede udbytte på DKK 10.000, svarende til en kildeskat på (DKK 10.000 x 15% x 25%)

DKK 375.
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Udbytteskat
DKK

Skat af ak-
tieavance,
Drif 1

DKK

S2, (15%)
S3-S6 (10% x 4)
S7-S8 (5% x 2)

Sum

375
J. 000

250

1.625

1.500
4.000
1.000

6.500

Skat af ak-
tieavance,
MeUem-
hold in g,

uden ned-
sættelse

DKK

1.312,50
3.500,00

875,00

5.687,50

Tabel 5 - "fordeling afskatpå udbytte, aktieavancefor Drtfi L og Mellemholding

Skat af ak-
tieavance,
MeIlem-

holding, ef-
ter nedsæt-

telse
DKK

93,75
250,00

406,25

På baggrund heraf kan sammenligning af beskatning for eksempelvis S2, S3 og S 7 præsenteres,

hvor det belyses at skatteværdien er ens således, at dobbeltbeskatningen er neutraliseret. Skattemi-

nisterIets metode til at neutralisere dobbeltbeskatningen er således doklul1enteret. S2-S8 bliver der-

ved alene beskattet én gang af værditIlvæksten i de underliggende selskaber til trods for værns-

reglens anvendelse.
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Beskatning ved ejerskab
af'lv1ellemholding uden værnsreglen
Aktieavance ved likvidation, DKK 35.000

Beskatning ved ejerskab atDrtfi 1 og låneopta-

gelse hos de ultniative selskabsaktionærer
Aktieavance, DKK 40.000
Udbytte, DKK 10.000
Renteudgifter, DKK 15.000

Beskatning ved værnsreglens anvendelse og el..
terjbJlgende nedsættelse af likvidationsprovenuet
Nedsættelse af aktieavance, DKK 40.000
Nedsættelse af udbytte, DKK 10.000
Ej nedsat værdi af aktieavance og udbytte,

(DKK 50.000 x (100%-65%)) DKK 17.500
(S I og P I - ej porteføljeaktionærer i Drift L ved
direkte ejerskab)
Likvidationsprovenu af Mellemholding,
efter nedsættelse (aktieavance ),
DKK 2.500

Tabel6 Neutralisering af dobbeltbeskatning

82
(15(%)

DKK

1.312,50

1.312,50

1.500,00
375,00

-562,50

1.312,50

1.500,00
375,00

-656,25

93,75

1.312,50

S3

(10%)
DKK

875,00

875,00

1.000,00
250,00

-375,00

875,00

1.000,00
250,00

-437,50

62,50

875,00

S7

(5%)
DKK

437,50

500,00
125,00

-187,50

437,50

500,00
125,00

-218,75

"l
-'

437,50

Det kan således dokumenteres, at beskatningen for moderselskabets selskabsaktionærer vil være ens

uanset, om beskatningen var sket ved selskabsaktionærens ejerskab af Mellemholding, eller ved be-

skatning via væmsreglens anvendelse. Konsekvensen af værnsreglens anvendelse er derfor, at be-

skatningen sker på et tidligere tidspunkt, hvilket er likviditetskrævende.

Lovforslag L 84 eliminerer grundlaget for nedsættelse af likvidationsprovenuet for de selskabsakti-

onærer, der anses for at være porteføljeaktionærer i mellemholdingselskabet, idet der ikke tidligere

er foretaget kildebeskatning af porteføljeaktionærernes andel af udloddede udbytter til mellemhol-

dingselskabet, jf. afsnit 3.2.2.2.3.
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3.2.2.2.9. Fremmcdkapital i meUcmholdingselskabet

I lovforarbejderne til værnsreglen mod mellemholdingselskaber er der behandlet forhold omkring,

hvorvidt der reelt er tale om skatteudskydelse afhængig af placeringen af overskudslikviditet fra

datterselskabet. Forbliver overskudslikviditet i datterselskabet, vil der ikke udløses aktieavancebe-

skatning. Modsat kan dele af overskudslikviditet, der placeres i et mellemholdingselskab til brug for

reinvestering eller servicering af fremmedkapital, være beskattet tidligere. Beskatningen sker, så-

fremt værnsreglen finder anvendelse, og selskabsaktionærerne i mellemholdingselskabet anses for

værende porteføljeaktionærer i datterselskabet ved såvel udbytteudlodninger som aktieavancer fra

datterselskabet. Hvis de modtagne udbytter i mellemholdingselskabet anvendes til at servicere gæld,

der er optaget i forbindelse med investering i datterselskabet, bliver udbyttet ikke videreudloddet fra

mellemholdingselskabet. Konsekvensen af den manglende videreudlodning kan være, at aktionæ-

rerne i mellemholdingselskabet er nødsaget til at sælge aktier for at kunne betale skatten af udbytte-

udlodninger fra datterselskabet.

Skatteministeriet har fastholdt, at værnsreglen vil være gældende uanset, om mellemholdingselska-

bet har optaget gæld til medfinansiering af købet af aktierne i datterselskabet eller ej. Det er Skat-

teministeriets holdning, at finansieringen i princippet lige så godt kunne optages af de enkelte sel-

skabsaktionærer, herunder eventuelt som et fælles lån39. Overordnet set er det således ikke skatte-

mæssigt relevant, hvordan meIlemholdingselskabet vælger at anvende modtagne udby1teudlodnin-

ger eller opnåede aktieavancer fra datterselskabet. Selskabsaktionærer imellemholdingselskabet

skal på baggrund heraf fremskafle midler til finansiering af den løbende beskatning et andet sted,

såfremt udbytte ikke videreudloddes fra mellemholdingselskabet.

I lovforslag L 84 fritages mellemholdingselskaber fra værnsreglen såfremt, der er tale om danske

datterselskabsinvesteringer, hvor hele aktiekapitalen i datterselskabet ejes af mellemholdingselska-

bet, jf. afsnit 2.2.

Vedtages lovforslag L 84 med den tilførte betingelse i værnsreglen, kan der således ske servicering

af fremmedkapital i et meIIemholdingselskab, såfremt selskabet ejer alle aktierne i datterselskabet.

39 L 202, bilag 41, side 13 - SkatteministefÌets svar på spørgsmål fra FSR.
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3.2.3. Statusskifte - iud- og udtræden af værnsreglen

De gældende regler klassificerer selskabers aktiebeholdninger ud fì'a ejerandelen i det underliggen-

de selskab. Dette indebærer, at en aktiebesiddelse kan skifte status, hvorefter beskatningen af aktie-

avancer/-tab og udbytter ændres. Et status skifte med skattemæssig konsekvens kan være, at en ak-

tiebesiddelse skifter status IÌ'a datter-/koncemselskabsaktie til porteføljeaktie eller omvendt, jf. ABL

§ 33 A, stk. 2. Ændringer i ejerandelene kan derfor have skattemæssige konsekvenser, idet et status-

skifte anses for et salg og en tilhørende genanskaffelse af aktierne. Såvel salgsprisen som genan-

skaffèlsesprisen fastsættes til handelsværdi en på tidspunktet for statusskiftet, jf. ABL § 33 A, stk. 1.

Skifter en aktiebesiddelse status fra datter- eller koncernselskabsaktier til portetøljeaktier, medfører

det ikke beskatning, idet afståelse af aktiebesiddelser i førstnævnte aktietype er skattefrie. Den skat-

temæssige konsekvens vil således være, at den skattemæssige indgangsværdi for porteføljebesiddel-

sen vil være handelsværdien ved statusskiftet i stedet for til den oprindelige ska1temæssige anskaf-

felsessum.

Er et moderselskab omfattet afværnsreglen ved overgangen til indkomståret 2010 skal modersel-

skabets selskabsaktionærer anses for at eje aktierne i datterselskabet direkte, hvilket kan medføre, at

aktiebesiddelseme skifter status fra datterselskabs aktier til pOlieføljeaktieI' De1te statusskifte bety-

der, at selskabsaktionærerne, der opfylder betingelserne i lov nr. 525 af 12. juni 2009 § 22, stk. 9,

nI' I, kan beregne en nettokurstabssaldo ved overgangen til indkomståret 201040.

Skifter aktiebesiddelsen derimod status fra porteføljeaktier til datter- eller koncemselskabsaktier, vil

der på tidspunktet for statusskiftet ske beskatning af aktieavancenl-tabet. Dette kan være likviditets-

krævende, idet selskabet ikke nødvendigvis har afstået en tilsvarende aktiebesiddelse og derved op-

nået likviditet herfra.

Et statusskifte vil i nogle tilfælde ske grundet eksterne forhold, som den enkelte se1skabsaktionær

ikke har indflydelse på herunder specielt porteføljeaktionærer, der typisk ikke har bestemmende

indflydelse i selskabet, med mindre der foreligger ejeraftaler. Endvidere har porteføljeaktionærerne

ikke mulighed for at bestemme over den resterende aktiekapital i det underliggende selskab, hvilket

kan påvirke beskatningen for den enkelte selskabsaktionær. Dette skyldes, at den enkelte selskabs-

aktionærs dispositioner kan have indflydelse på den skattemæssige behandling for de resterende sel-

40 SKM201O.203.DEp.. Besvarelse af opklarende spørgsmål fra FSR, status skifte/afståelse, spørgsmål 15.
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skabsaktionærer, herunder primært i forbindelse med majoritetstesten i ABL § 4 A, stk. 3, nr. 3. Li-

geledes kan mellemholdingselskabets dispositioner omkring aktiebesiddelsen i datterselskabet have

indflydelse på moderselskabets selskabsaktionærers skattemæssige stillng, jf. afsnit 3.2.3. I. og

3.2.3.2.

Hvis mellemholdingselskabet træder ind eller ud af værnsreglens bestemmelser, er der tale om sta-

tusskifte, idet der ikke er tale om genanskaffèlse af aktier i det samme selskab. Moderselskabets sel-

skabsaktionærer anses for at eje aktierne i datterselskabet, såfremt mellemholdingselskabet er om-

fàttet af værnsreglen. Modsat anses datterselskabsaktierne ikke for ejet direkte af moderselskabets

selskabsaktionærer, såfremt værnsreglen ikke finder anvendelse. Der vil således være en afståelse af

aktierne i det ene selskab og genanskaffelse i det andet, såfremt mellemholdingselskabet træder ind

eller ud af værnsreglens bestemmelser. Genanskaftèlsen af aktier i det andet koncernselskab skal

skattemæssigt anses for foretaget uanset, om aktietypen i forbindelse med statusskiftet skifter kIas-

sifìkation eller ej41. Dette medfører, at anskaffelsessummen skal værdi ansættes på ny til trods for, at

der eventuelt fortsat er tale om datterselskabsaktier.

Selskabsaktionærer i et mellemholdingselskab skal beregne en forholdsmæssig andel af modersel-

skabets anskaftèlsessum til brug for opgørelse af den enkelte selskabsaktionærs skattemæssige an-

skaffelsessum på aktierne i datterselskabet. Der beregnes tilsvarende en forholdsmæssig andel af

datterselskabets salgsværdi, hvis moderselskabet sælger aktierne i datterselskabet. Erhverves aktier-

ne i mellemholdingselskabet senere end mellemholdingselskabets anskaffelse af aktierne i dattersel-

skabet, beregnes den skattemæssige anskaffelsessum for aktierne i datterselskabet som en for-

holdsmæssig andel af handelsværdien af aktierne i datterselskabet på tidspunktet for selskabsaktio-

nærernes anskaffèlse af aktier i mellemholdingselskabet. Tilsvarende vil være gældende, når se 1-

skabsaktionærer af 'står aktier i mellemholdingselskabet, før mellemholdingselskabet af'står aktierne i

datterselskabet 42.

I lovforslag L 84 foreslås indarbejdet en overgangsregel for selskabers aktietab på datter- eller kon-

cernselskabsaktier ved status skifte. Overgangsreglen er indført, idet tab på aktiebeholdninger ejet

mindre end 3 år efter de hidtidige regler var fradragsberettiget i gevinster fra andre aktie besiddelser.

Overgangsreglen medfører, at selskaber kan få fradrag for tab på aktier anskaffet i perioden 23.

april 2006 til 22. april 2009, hvis anskaffelsessummen overstiger handelsværdien på tidspunktet for

41 SKM201O.203.DEP - Besvarelse af opklarende spørgsmål fra FSR, statusskifte/afståelse, spørgsmål 2.
42 SKM20 L 0.203 .DEP - Skatteministeriets kommentar til henvendelse fra FSR, eksempel L
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statusskiftet43. Det er en forudsætning, at der var tale om datter- eller koncernselskabsaktier pr. 22.

april 2009, og statusskiftet således resulterer i, at aktiebeholdningen for fremtiden beskattes som

pOlieføljeaktier. Statusskiftet må endvidere senest ske i 4. indkomstår efter indkomståret, hvor akti-

eme blev anskaffet. Baggrunden for denne forudsætning er, at det skal være muligt at kontrollere

omfanget af eventuelt udloddet udbytte til selskabsaktionæren, samt om der er givet tilskud til S0-

sterselskaber. Et OpgjOli tab ved statusskifte kan alene modregnes i selv samme aktie, hvorfor der

ikke kan ske modregning i andre aktiebeholdninger eller efterfølgende nytegnede eller nyerhverve-

de aktier i det pågældende selskab. Tabet fàlder tilsvarende bort, hvis aktierne igen stifter status til

at være datter- eller koncernselskabsaktier. Tabet kan anvendes såvel i indkomståret for statusskiftet

samt i fremtidige gevinster på samme aktie. Modregningen af det opgjOlie tab forslås at have virk-

ning fra og med indkomståret 201044.

3.2.3.1. MeUemhoIdingselskabets påvirkning af den skattemæssige stiUing

Moderselskabets selskabsaktionærers skattemæssige stiling er afhængig af hvorvidt mellemhol-

dingselskabet er omfattet af værnsreglen.

Mellemholdingselskab kan foretage strategiske ændringer, der påvirker den skattemæssige stillng

for selskabsaktionærerne, herunder ved vurdering af betingelserne i ABL § 4 A, stk. 3, nr. 1,2 og 4

samt ved ændringer i ejerandelen af datterselskabet. Ejerandelene i datterselskabet kan blive påvir-

ket ved tilkøb af større aktieandel eller delafståelse af aktiebeholdningen. Ved disse ændringer er

det mellemholdingselskabet, der har den direkte bestemmende indflydelse, mens de enkelte sel-

skabsaktionærer alene har en indirekte indflydelse. Dette er nærmere eksemplificeret i afsnit 5.1.

3.2.3.1.1. Ændring af den primære funktion

Ved vurderingen af værnsreglen anvendelse, kan den primære funktion feks. ændres i forbindelse

med implementering og opstart af nye aktiviteter, hvilket er behandlet i afsnit 5.1. 1. Såfremt disse

nye aktiviteter klassificeres som selskabets primære funktion, træder mellemholdingselskabet ud af

værnsreglen. Hvis mellemholdingselskabet ikke anses for, at være skattemæssigt transparent, æn-

drer moderselskabets selskabsaktionærers aktiebesiddelser karakter, således at de vil blive beskattet

af eventuelle værdireguleringer af datterselskabet, mens selskabsaktionærerne for fremtiden anses

for at eje aktier imellemholdingselskabet.

43 Lovforslag nr. L 84, d. 24. november 2010, § l, nr. 10.
44 Lovforslag i høring - Skatteministeriet J. nr. 2010-511-0045, d. 22. september 2010, bemærkninger til lovforslagets
enkelte bestemmelser, § l, nr. 6.
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Ved værdiansættelse af datterselskabet, i forbindelse med fastsættelse af beskatningsværdien for

moderselskabets selskabsaktionærer ved et statusskifte, skal der i praksis anvendes en værdiansæt-

telsesmodeL. Dette skyldes, at der i disse tilfælde ikke vil være en forudgående transaktion med til-

hørende værdiansættelse af aktiebesiddelsen. Endvidere kan tidspunktet for den skattemæssige vær-

diansættelse være lidt flydende i forbindelse med det nævnte statusskifte. Det må derfor bero på en

konkret vurdering af, hvornår mellemholdingselskabet overgik til den nye aktivitet, samt hvornår

aktiviteten kunne klassificeres som selskabets primære f1inktion. Der henvises til afsnit 4. I. for

yderligere belysning heraf.

3.2.3.1.2. Ændring i reel økonomisk virksomhed

Mellemholdingselskabet kan ligeledes af strategiske overvejelser ændre på, om selskabet yder reel

økonomisk virksomhed vedrørende datterselskabsaktierne. I afsnit 4.2. er begreberne i betingelsen

uddybet og efterfølgende behandlet i afsnit 5.1.2.

3.2.3.1.3. Opkøb og afståelse af ejerandele i datterselskabet

Der kan tilsvarende være et statusskifte for den skattemæssige stiling af aktiebeholdninger, såfremt

mellemholdingselskabet opkøber yderligere ejerandele i datterselskabet, og denned påvirker værns-

reglens 3. betingelse. Forøgelse af ejerandelen kan ændre på mellemholdingselskabets skattemæssi-

ge status i forhold til væmsreglen, hvilket vil påvirke moderselskabets selskabsaktionærers skatte-

mæssigt stiling. Dette medfører statusskifte, jf. ABL § 33 A.

Endvidere kan mellemholdingselskabets delafståelse af ejerandele i et datterselskab påvirke, at mo-

derselskabets selskabsaktionærer skifter skattemæssigt stillng. Mellemholdingselskabets delafståel-

se påvirker selskabsaktionærernes indirekte ejerandele af datterselskabet, hvorved de kan være i en

situation, hvor en aktiebeholdning skifter fÌa at være skattefri til at være skattepligtig. Yderligere

eksempler på påvirkning afværnsreglens 3. betingelse er behandlet i afsnit 5.1.3. alle med den kon-

sekvens, at der sker statusskifte.

3.2.3.1.4. Afnotering af meUemhoIdingselskabet

Endvidere ændrer den ska1temæssige stilling sig, såfremt mel1emholdingselskabet bliver noteret på

et reguleret marked eller en multiateral handelsfacilitet. Ændringen sker i henhold til de skattemæs-

sige regler tòr statusskifte i lighed med eksemplet under ændring af selskabets primære funktion.

Forhold omkring væmsreglens 4. betingelse er yderligere behandlet i afsnit 5.1.4.
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3.2.3.2. De ultimative selskabsaktionærers påvirkning af den skattemæssige stiling

L fÒrbindelse med vurderingen af værnsreglens anvendelse og de enkelte selskabsaktionærers skat-

temæssige stilling ses ikke alene på de enkelte aktionærers aktiebesiddelser men på hele ejerkredsen

af det pågældende mellemholdingselskab. Dette kan henledes til majoritetstesten, jf. afsnit 2.2. og

afsnit 4.3., hvor det vurderes om mere end 50% af aktiekapitalen i et mellemholdingselskab direkte

eller indirekte ejes af selskabsaktionærer, der ikke ville kunne modtage skattefrit udbytte ved direk-

te ejerskab af datterselskabet. Såfremt værnsreglens anvendelse alene falder på majoritetstesten, kan

ændringer i aktionærkredsen påvirke den skattemæssige stillng Iòr flere af aktionærerne. Dette

medfører, at en aktionærs skattemæssige stiling ikke alene aI11ænger af egne dispositioner, men kan

ændres som følge af de øvrige aktionærers handlinger.

3.2.3.2.1. Afståelse af ultimativ selskabsaktionærs aktiebesiddelse

Det er i afsnit 3.2. noteret, at Mellemholding i relation til Drift 2 ikke vile være omfattet af værns-

reglen, som følge af majoritetstesten, jf. figur 6. Dette vil blive ændret, såfremt f.eks. S L eller S2 af-

står en del af aktiebesiddelsen. Afstår S I eksempelvis 5% til en ny selskabsaktionær, vil majoritets-

testen medføre, at Mellemholding bliver omfattet af værnsreglens bestemmelser i forhold til Drift 2.

Dette skyldes, at der herefter er mere end 50% af selskabsaktionærerne ikke vile kunne modtage

skattefrit udbytte fra Drift 2 ved direkte ejerskab, idet den nye selskabsaktionær samt S3-S8 vil have

en samlet ejerandel på 55%.

S I 's delafståelse påvirker alene den indirekte ejerandel af Drift 2 for det nytilkoilne selskab (S-Ny)

og S I. S-Ny vil i dette tilfælde anses for at eje 4% af Drift 2, mens S i vil gå fra en indirekte ejeran-

del på 20% til 16%.

Ved værnsreglens anvendelse, i relation til Mellemholdings aktiebesiddelse i Drift 2, vil det betyde,

at de ultimative selskabsaktionærer anses for, at være underlagt et skattemæssigt statusskifte. Sel-

skabsaktionærerne vil herefter blive beskattet i henhold til de gældende regler i forhold til deres in-

direkte ejerandel i Drift 2.

Modsat vil Mellemholding i relation til Drift i ikke være omfattet afværnsreglens bestemmelser,

såfremt S3 sælger hele aktiebesiddelsen i Drift i til S2, hvorefter S2 ejer 25% af Mellemholding og

indirekte ejer 15% af Drift I. Herefter vil majoritetstesten falde således, at værnsreglen ikke gælder,

idet der ikke er mere end 50% af selskabsaktionærerne, der ikke vile kunne modtage skattefrit ud-

bytte ved direkte ejerskab afDrift I.
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Afståelsen medfører, at såvel S 1 som S2 har en indirekte ejerandel af Drift L på i 5%, hvorfor de

vile kunne modtage skattefrit udbytte ved direkte ejerskab. Majoritetstesten er således ikke opfyldt,

idet selskaberne S L og S2 tilsammen ejer 50% af aktiekapitalen iMellemholding.

Ovenstående kan ligeledes være tilfældet, såfremt der sker fusion i leddet af ultimative selskabsak-

tionærer, hvilket er behandlet i afsnit 5.1.3.1.

3.2.3.2.2. Personaktionærens andel afstås ti et selskab

Personaktionæren kan have et ønske om at investere via et selskab og derfor foretage et salg til per-

sonaktionærens holdingselskab således, at aktieme i Mellemholding ejes via et holdingselskab. Af-

ståelse til et personligt holdingselskab kan bunde i, at personaktionæren har overskudslikviditet i et

holdingselskab og ønsker at overføre likviditet til privat regi. Transaktionen udløser beskatning som

aktieindkomst for den personlige aktionær. Skattepligten kan ikke undgås ved gennemførsel af en

skattefri aktieombytning, da det erhvervende selskab (S9-Ny), ved omstruktureringen, ikke opnår

flertallet af stemmeme i det erhvervede selskab, Mellemholding, og endvidere ikke har fleiiallet i

forvejen, jf. ABL § 36, stk. 2. Salget til selskabsregi kan også have skattemæssige konsekvenser for

de resterende selskabsaktionærer.

Afståelsens skattemæssige betydning relaterer sig alene til Drift 2, idet Mellemholding i forhold til

Drift 1 fortsat vil være omfa1tet af væmsreglen. Majoritetstesten omkring Mellemholdings aktiebe-

siddelse i Drift 2 skal derfor revurderes, da afståelsen medfører at S9-Ny ikke vil kunne modtage

skattefrit aktieudbytte fra Drift 2, som følge af en indirekte ejerandel på 8%. Samlet set vil der efter

denne disposition være 60% af aktiekapitalen i Mellemholding, der ejes af selskaber, som ikke vile

kunne modtage ska1tefrit udbytte fra Drift 2 ved direkte ejerskab, herunder aktionærerne S3-S8 samt

S9-Ny.

Tilsvarende vil gøre sig gældende, såfremt Person I sælger aktieme til et selskab udenfor den nuvæ-

rende aktionærkreds.

Konsekvensen af væmsreglen vil være, at Mellemholding skal anses for at være transparent i skat-

temæssigt henseende, hvorefter selskabsaktionærerne skal anses for, at have afstået en forholds-

mæssig andel af Mellemholding og anskaffet en forholdsmæssig andel af aktiekapitalen i Drift 2 på

baggrund af statusskiftet. Afståelsen og anskaffelsen skal ske til handelsværdi, hvilket i tilfælde af

salg til eget selskab vil være baseret på en transaktion med en tilhørende værdiansættelse, hvor der
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imidleiiid kan være interessesammenfald, da det ultimativt er samme personaktionær. En værdian-

sætteIse til handelsværdi for unoterede selskaber vil i dette tilfælde ske i henhold til værdiansættel-

sesmodeller, jf afsnit 3.1.3. Et salg til ekstem part vil være reguleret af markedskræflerne, da de

uafhængige parter skal blive enige om en værdiansættelse af de unoterede aktier.

Overordnet set kan det således konkluderes, at den samlede aktionærkreds kan påvirke hinandens

skattemæssige stiling såvel gunstigt som ugunstigt. Det kan tilsvarende konkluderes, at den enkelte

selskabsaktionær hele tiden skal holdes ajour med den samlede koncernstruktur, idet ændringer heri

kan påvirke den enkelte selskabsaktionærs skattemæssige stillng, uden denne har været indblandet i

transaktionen eller beslutningen. Dette aktualiserer anvendelsen af ejeraflaler, hvor det kan undgås,

at der sker statusskifte, uden den enkelte aktionær har indf1ydelse. En sådan ejeraftale er afhængig

af, at alle aktionærer underskriver og fratager sig selv nogle rettigheder ved et ønske om eksempel-

vis frasalg etc. Begrænsningen i aktionærernes egne muligheder kan medføre, at et sådant punkt i

ejeraftalen fravælges, da aktionærerne ønsker at kunne styre sin egen investering fuldt ud.

I aktieavancebeskatningsloven er der ingen pligt til at underrette den resterende aktionærkreds om

eventuelle transaktioner eller skattemæssige beslutninger foretaget af den ene aktionær. Dette kan

medføre, at de resterende aktionærer ikke får kendskab til en af ovenstående skattemæssige transak-

tioner. Dette kan betyde, at de andre seIskabsaktionærer ikke skattemæssigt foretager korrekte an-

sættelser overfor SKAT samt foretager eventuelle strukturelle eller skattemæssige beslutninger på et

forkeii grundlag. Det kan således være en ide, at indarbejde denne underretningspligt i en ejeraftale

således, at den samlede koncemstruktur altid er kendt af alle aktionærerne.

3.3. Delkonklusion

Selskabers aktiebesiddelser beskattes på baggrund af klassifikationen af den enkelte aktie. Datter-

og koncernselskabsaktier er skattefrie, hvor aktieavance og udbytte ikke skal medregnes i den skat-

tepligtige indkomst, ligesom tab på aktier ikke giver skattemæssigt fradrag.

Porteføljeaktier beskattes som udgangspunkt efter lagerprincippet, hvor årets værdiregulering opgø-

res og medregnes den skattepligtige indkomst, uanset om der er gevinst eller tab. Skattemæssigt tab

kan modregnes i anden selskabsindkomst. Noterede porteføljeaktier, der er optaget på et reguleret

marked eller en multilateral handelsfacilitet, er underlagt obligatorisk lagerbeskatning. For unotere-

de porteføljeaktier kan selskabsaktionæren vælge mellem lagerbeskatning eller realisationsbeskat-

ning. Lagerbeskatning følger reglerne for noterede pOlieføljeaktier, mens valg af realisationsbeskat-
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ning medfører, at værdireguleringer først beskattes ved salg af aktien. Tab på realisationsbeskattedc

porteføljeaktier er kildeartsbegrænset og kan alene modregnes i fremtidige gevinster på realisati-

onsbeskattede porteføljeaktier.

Ved overgangen til indkomståret 2010 kan selskaber opgøre en nettokurstabssaldo på portefø~jeak-

tier, såfremt handelsværdien ved overgangen er lavere end den skattemæssige anskaffelsessum.

Nettokurstabssaldoen kan anvendes til modregning af fremtidige nettoaktieavancer, mens udbytte

ikke kan modregnes.

Udbytte fra porteføljeaktier er fuldt skattepligtige for selskabsaktionæren, uanset om der er tale om

noterede ener unoterede porteføljeaktier.

V ærnsreglen mod mellemholdingseIskaber bevirker, at moderselskabet ved omfattelse anses for væ-

rende skattemæssigt transparent. Moderselskabets selskabsaktionærer anses derfor, at være de skat-

temæssige ejere af aktierne i datterselskabet og beskattes efter de gældende aktieavancebeskatnings-

regler i forhold til den enkelte selskabsaktionærs direkte og indirekte ejerandele af datterselskabet.

For moderselskabets personaktionærer anses moderselskabet ikke for værende skattemæssigt trans-

parent.

Tager værnsreglen anvendelse, beskattes moderselskabets selskabsaktionærer af aktieavancer, -tab

samt udbytter fra da1terselskabet, uanset om provenuet eller udbyttet videreudloddes fra modersel-

skabet eller ej. En dobbeltbeskatning af provenu eller udbytte vil ikke ske, da der via en beskat-

ningssaldo tages højde for tidligere beskatning i hvert led, ved en eventuel videreudlodning. Ved

udlodning fra datterselskabet til moderselskabet skal datterselskabet tage højde for den skattemæs-

sige transparens og derved indeholde kildeskat for de af moderselskabets selskabsaktionærer, der er

underlagt porteføljebeskatning.

Hvis moderselskabets selskabsaktionærer er blevet beskattet af aktieavance og/eller udbytte fra dat-

terselskabet, og mellemholdingselskabet efterfølgende likvideres, undgås dobbeltbeskatning ved, at

likvidationsprovenuet nedsættes med den andel af aktieavancen og/eller udbyttet, der allerede er

blevet beskattet.

Træder et mellemIoldingselskab ind eller ud af værnsreglens anvendelse, skifter aktiebesiddelseme

status. Et status skifte medfører beskatning af aktiebesiddelser, der før var kategoriseret som porte-
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føljeaktier og nu som datter- eller koncernselskabsaktier. Beskatningen sker med udgangspunkt i

handelsværdien af den enkelte aktie på tidspunktet for statusskifte, ligesom denne værdi er den skat-

temæssige anskaffèlsessum for aktiebeholdningen fÌ'emover. Et status skifte kan ske efter såvel mo-

derselskabets handlinger som efter de ultimative aktionærers handlinger, idet alle pai1er kan påvirke

den skattemæssige stillng for moderselskabet i forhold til værnsreglens fire kumulative betingelser.

4. Fortolkning af værnsreglen mod meUemholdingselskaber

V ærnsreglen indebærer, at konstruktioner med ct fælles mellemholdingselskab ikke kan opnå ud-

byttefordel, da det fællesejede selskab bliver omfattet af værnsreglen. Konsekvensen af værnsreglen

er, at indirekte ejede datter- og koncernselskabsaktier i visse tilfælde vil blive anset for værende ejet

direkte af moderselskabets selskabsaktionærer, hvormed der bliver forskel mellem hvilket selskab,

der civilretligt og skatteretligt skal anses for at være indkomstmodtageren, jf. afsnit 2.2.

Vurderingen af om bestemmelsen finder anvendelse skal foretages på det tidspunkt, hvor der udfø-

res dispositioner, der kan resultere i beskatning. Denned skal det på udbytteudlodningstidspunktet

eller afståelsestidspunktet vurderes, om værnsreglen tager anvendelse, og et udbytte eller en avance

derfor skal beskattes direkte hos moderselskabets selskabsaktionærer.

Der ligger 4 betingelser til grund for, hvornår der er tale om et mellemholdingselskab, jf. ABL § 4

A, stk. 3. Såfremt et holdingselskab opfylder alle 4 betingelser, og denned er et mellemholdingsel-

skab, anses selskabet for værende skattemæssigt transparent, således at udbytter og aktieavancer fÌ'a

datterselskabet beskattes hos moderselskabets selskabsaktionærer som porteføljeaktier, jf. afsnit

3.1.2. og 3.1.3.

I lovforslag L 84 er der indført en femte betingelse, der medfører, at danske datterselskaber, hvor

hele kapitalen ejes afmellemholdingselskabet, ikke er omfattet afværnsreglen45. Denne betingelse

er ikke fOliolket yderligere, da lovforslaget endnu ikke er vedtaget.

De 4 betingelser vil blive analyseret og fortolket i det efterfølgende.

45 Lovforslag nr. L 84, d. 24. november 2010, § l, nr. L
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4.1. Primær funktion

Første betingelse i væmsreglen omkring primær funktion er følgende:

"j\;loderselskabets primærefÚnktion er ejerskab i datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier, li

;S 4 B" 46,

Værnsreglen har som tidligere anført til formål at hindre, at 10% ejerkravet opnås ved at etablere de

såkaldte "omvendte juletræer". For at hindre dette omfatter første betingelse selskaber, der ikke har

anden reel funktion end ejerskab i datter- og/eller koncemselskabsaktier, og dermed selskabet der

blot er stiftet med henblik på at agere fælles holdingselskab og eventuelt for optimering af den skat-

temæssige stiling.

4.1.1. Begreberne i betingelsen

4.1.1.1. Datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier

Af betingelsen fremgår det, at selskabet udelukkende er omfattet, såfremt der er tale om ejerskab i

datter- og/eller koncernselskabsaktier, jf. definitionen i afsnit 2. i. i. og 2. I .2. Dermed vil en kon-

cemstruktur, hvor det fællesejede mellemholdingselskab ejer porteføljeaktier, ikke være omfattet af

betingelsen.

4.1.1.2. Primær/sekundær funktion

For at et selskab ikke skal rammes af denne betingelse, kræves det, at selskabet ikke i uvæsentligt

omfang har anden aktivitet end ejerskab i datterselskabsaktier. Lovens ordlyd beskriver ikke nær-

mere herom, men af lovforslaget fì'emgår det, at der skal foretages en konkret vurdering i hveii til-

fælde af, hvad selskabets primære og evt. sekundære funktion er. Herunder er det ikke tilstrække-

ligt, at det alene fremgår af selskabets vedtægter, at det har en anden primær funktion, idet det afgø-

rende er det reelle forhold i virksomheden47.

Såfremt det reelt er selskabets primære funktion at eje porteføljeaktier, og ejerskab i datterselskabs-

aktier dermed er sekundært, er selskabet ikke omfattet afbetingelsen48. På den anden side kan sel-

skabet både eje datterselskabs- og porteføljeaktier, hvor førstnævnte er primære funktion, hvormed

selskabet er omfattet af betingelsen. Der er imidlertid ikke angivet nogen objektive forhold, som det

er muligt at måle på, når det vurderes, om aktiviteten i forhold til ejerskab af datterselskabsaktier i

henhold til betingelsen er selskabets primære funktion. Det skal vurderes, om aktiviteten vedrørende

46 Jf. ABL § 4 A, stk. 3, nr. L.
47 L 202 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellge andre love, § l, m. 6.
48 L 202, bilag 41, side 20 - Skatteministeriets svar på spørgsmål fra FSR.
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feks. porteføljeaktier er større end aktiviteten omkring datterselskabsaktier og herunder hvorledes

volumen og afkast af de to beholdninger fordeler sig49. Jf Skatteministeriet er det ikke muligt at an-

give et præcist forhold mellem værdien af datterselskabsaktier og andre aktiver men udtrykker, at

det vil være åbenbart (især for aktionærerne), hvad der er selskabets primære funktion. I vurderin-

gen kan det endvidere indgå, om der er tale om passiv kapitalanbringelse eller aktivt ejerskab i for-

hold til de øvrige aktiver i selskabet5o.

L overvejelsen omkring hvomår selskabets funktion vurderes som primær eller sekundær, anfører

Skatteministeriet, at hvis selskabet helt eller delvist har til funktion, at nogle personer skal have

medejerskab af koncernen, afskriver dette ikke selskabet fra at være omfàttet afværnsreglen. Der-

med vile et forhold af denne karakter ikke være at vudere som en primær funktion. Endvidere vil

funktionen, at selskabet optager og servicerer gæld i forbindelse med finansiering af køb af datter-

selskabsaktier ikke være at vurdere som en funktion af primær karakter, der afholder selskabet fra at

være omfattet afvæmsreglen51.

Umiddelbart indikerer Skatteministeriets udtalelse, at såfi:emt aktiviteten omkring porteføljeinveste-

ringer er større end aktiviteten omkring datterselskabsinvesteringer, er selskabet ikke omfattet af

værnsreglen. Om dette betyder, at aktiviteten omkring porteføljeaktierne skal være større end 50%, i

forhold til den samlede aktivmassen og det samlede afkast er imidleiiid uklart, idet der i lovforai"-

bejderne ikke angives et egentligt forhold mellem disse aktiviteter, man kan støtte sig til, hvilket er

nærmere fortolket i afsnit 4.1.2.

Da der ikke er opstilet egentlige retningslinier for denne vurdering, vil det i de specifikke tilfælde

være en konkret vurdering, som derfor i udpræget grad vil være subjektiv. Endvidere foreligger der

ingen egentlige dokumentationskrav, da det anføres, at det skal sandsynliggøres, at selskabets pri-

mære funkion er andet end ejerskab af datter- og/eller koncernselskabsaktier52. Dette har uundgåe-

ligt givet anledning til flere anmodninger om bindende svar, hvilket behandles i afsnit 4.1.2.

49 L 202, bilag 41, side 20 - Skatteministeriets svar på spørgsmål fra FSR.
50 L 202, bilag 58, side 3 - Skatteministeriets svar på spørgsmål fra Kromann-Reumert.
51 L 202, bilag 41, side 21 - Skatteministeriets svar på spørgsmål fra FSR.
52 L 202, bilag 4 l, side 21 - Skatteministeriets svar på spørgsmål fh FSR.
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4.1.2. Praksis

Med henblik på at vurdere de problemstilinger og tvivlspørgsmål, som denne betingelse giver an-

ledning til, gennemgås nogle bindende svar, som kan medvirke til a1klaring på området.

Bindende svar. SKM2009.796.SR. 18. december 2009. Datterselskabsaktier og aktieavancebeskat-

ningslovens S 4 A. stk. 3.

A ApS er stiftet med det formål at investere i børsnoterede værdipapirer, herunder aktier og obliga-

tioner, og optræder dermed som et fælles investeringsselskab for de øverste anpartshavere i koncer-

nen. Der er oplyst regnskabstal i oplægget, hvoraf det fremgår, at A ApS i 2009 har 17% dattersel-

skabsaktier ud af den samlede aktivmasse. I samme perioden har der været investeret i værdipapirer

med 82% af den samlede aktivmasse. Den øvrige del af aktiverne består af likvide midler. A ApS,

moderselskabet, overvejer at øge sin nuværende ejerandel i G A/S, datterselskabet, på 4,42% til

10% eller alternativt foretage anden investering i datterselskabsaktier. Det bemærkes at den samlede

investering i datter- og koncernselskabsaktier altid vil være lavere end 50% af den samlede aktiv-

masse. A ApS ejes af 5 selskabsaktionærer, hvor alle ejer darterselskabsaktier i A ApS.

Spørgsmålet i anmodningen er som følger: "Vil A ApS (moderselskab) være om/àttet af den nye ak-

tieavancebeskatningslovs § 4 A, stk. 3 ved investering i datterselskabsaktier. når mere end 50% af

selskabets aktiver til stadighed er investeret i andet end datterselskabs- og koncernselskabsaktier?"

øges A ApS's ejerandel i G AIS til 10% opfylder selskabet ABL § 4 A, stk. l, og der er dermed tale

om datterselskabsaktier. Indledningsvis anføres det fra Skatterådets side, at det ikke er tilstrække-

ligt, at der er indføii et andet formål end ejerskab i datterselskabsaktier i selskabets vedtægter i lig-

hed med det i afsnit 4.1. 1.2. omtalte. Der skal derimod lægges vægt på de faktiske forhold i selska-

bet, og hvordan aktiviteten fordeler sig, når den primære funktion vurderes.

Skatterådet anfører endvidere direkte i det bindende svar, at det ikke kan bekræftes, at der gælder en

"50%-regel", således at ejerskab på mere end 50% i øvrige aktiver end darter- og koncernseIskabs-

aktier afskriver selskabet fra at være omfattet af værnsreglen. Dette er i overensstemmelse med,

hvad der er anført i L 202 bilag 58, side 3, jf. omtalt i afsnit 4.1. 1.2.

Udvides selskabets nuværende investering på 4,42% af G AIS til 10 %, vil aktieposten udgøre ca.

1/3 af aktiverne i A ApS og med den forudsætning at den øvrige investering er placeret i portefølje-
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aktier i lighed med, hvad der var tilfældet i 2009, vil betingelsen i ABL § 4 A, stk. 3, nr. L ikke væ-

re opfyldt, og selskabet er dermed ikke omfattet af værnsreglen.

I afsnittet, hvor Skatterådet tager afgørende stillng, anfí.;ires det, at Skatterådet bemærker, at det i

sagen er oplyst, at A A/S er stiftet med det formål at investere i børsnoterede værdipapirer. Dette

sammen med fordelingen af investeringer i forhold til den samlede aktivmasse ligger til grund for

Skatterådets svar. Dette harn10ner med det i L 202, bilag 4 i, side 20 anførte omkring, at det ikke er

tilstrækkeligt, at der i selskabets vedtægter er anført et andet fèmnål, idet dette ene faktum ikke står

alene i Skatterådets svar. I svaret lægges der ud over selskabets fonnål vægt på, hvorledes selska-

bets formue fordeler sig, og at det på baggrund af en konkret vurdering derfor ikke anses for selska-

bets primære funktion at eje datter- og koncernselskabsaktier.

I og med at der i dette tilfælde lægges vægt på, at der er tale om en konkret vurdering ud fra de fak-

tiske forhold i sagen, vil svaret ikke kunne danne præcedens i forhold til andre situationer, men kan

anvendes som vejledning for andre koncerner, når betingelsen i værnsreglen vurderes.

Bindende svar. SKM201O.358.SK 27. april 2010. Aktieavancebeskatningsloven § 4 A. reel øko-

nomisk virksomhed.

Dette bindende svar behandler også de øvrige betingelser i værnsreglen. I denne del af afhandlingen

er forholdet omkring primær funktion udelukkende behandlet.

Det er oplyst, at Holding A/S' s formål jf. vedtægterne er at drive (branche )virksomhed, herunder

administration af (branche)foreninger samt levering af edb-ydelser og systemer til (branchen). Sel-

skabets egentlige funktion er at varetage interne funktioner for datterselskaberne såsom jura, IT,

HR, kommunikation og marketing, og datterselskaberne vederlægges for denne assistance. Herud-

over administreres eksterne virksomheder i forhold til bogføring, rappoiiering, regnskaber og indbe-

retninger. Det er anført at Holding AIS i 2007 havde en "egenomsætning" på et større millonbeløb

og dobbelt så meget i 2008. Det er et krav i Holding AIS, at alle aktionærerne skal tiltræde en aftale

i aktionæroverenskomsten, hvormed deres aktiebesiddelse skal stå i rimeligt forhold til forretnings-

omfànget med datterselskaberne. Det nærmere forhold i aktionæroverenskomsten er ikke beskrevet

i det offentliggjorte bindende svar. Holding AIS ejer 5 datterselskaber med ejerandele fra 70% -

100%.
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Der spørges om følgende: "Kan Skatterådet bekræfte, at aktierne i Datter L A/S ikke skal ansesfor

ejet direkte ar Holding A/S 's selskabsaktionærer i medfér afaktieavancebeskatningslovens § 4 B,./r

§ 4 A? " Samme spørgsmål stilles i forhold til de øvrige datterselskaber.

Spørger har anført, at Holding A/S endvidere har til funktion at være "samleled" for sine aktionæ-

rer. Dette faktum sammenholdt med betingelsen i aktionæroverenskomsten omkring, at aktiebesid-

delsen skal stå i rimeligt forhold til forretningsomfanget med datterselskaberne danner grundlag for

Skatterådets svar. Besvarelsen er således, at ud fra det oplyste i sagen, er det Holding A/S's primæ-

re fonnål at eje datterselskabsaktier, således at aktionærerne ikke skal eje aktier i datterselskaberne

direkte. Hermed er selskabet omfattet af betingelsen i ABL § 4 A, stk. 3, nr. 1.

Dermed kan det konkluderes, at en aktivitet hvor selskabet udøver administrationsvirksomhed om-

kring datterselskaberne vil være omfattet af betingelsen, trods der herudover udøves ekstern admi-

nistrationsvirksomhed. Baggrunden herfor er, at det er hensigten med holdingselskabet at samle ak-

tionærernes ejerandele, således at de ikke skal eje aktier direkte i datterselskaberne. Dermed lægges

det i vedtægterne anføiie ingen vægt i den konkrete sag, men der vurderes i forhold til holdingsel-

skabets faktiske formål, hvilket er at agere "samleled" for de øverste aktionærer.

Bindende svar. SKM201O.4IO.SR. 22. juni 2010. Mellemholdingreglen - primær fùnktion - reel

økonomisk virksomhed.

Dette bindende svar behandler også de øvrige betingelser i værnsreglen. I denne del af afhandlingen

er forholdet omkring primær funktion udelukkende behandlet.

I henhold til vedtægterne er det C ApS's formål at foretage investering i ejendomme, aktier/anparter

og andre værdipapirer. Baggrunden for selskabets stiftelse var at erhverve kommanditistanparter i

KIS K. C ApS ejer 10% afkommanditselskabet og henholdsvis 10% og 40% af to datterselskaber.

C ApS er ejet afto selskabsaktionærer med hver 50%.

Spørgsmålet i sagen er således: "Kan Skatterådet bekræfte. at C ApS ikke er omfattet afværns-

reglen i ABL § 4 A. stk. 3. og at selskabets datterselskabsaktier deifor ikke skatteretligt ansesfor

ejet af'B ApS og A ApS,

C ApS blev stiftet med henblik på at anskaffe kommanditistanparter i KIS K, og det er oplyst, at er-

hvervelsen af aktier/anparter i da1tervirksomheder først skete 9- 12 måneder efter stiftelsen. Denne
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tidsmæssige forskydeIse er ifølge Skatterådet ikke afgørende for, at selskabets primære funktion ik-

ke er ejerskab af datterselskabsaktier. Endvidere deltager C ApS ikke i ledelsen i K/S K og agerer

derfor udelukkende kapitalindskyder. Dermed er der tale om passiv kapitalanbringelse og ikke ak-

tivt ejerskab, hvilket kan indgå i vurderingen af, om der er tale om en primær funktion 
53. Derfor kan

investeringen sammenlignes med passiv investering i aktier og anparter. Svaret fra Skatterådet er, at

C ApS ved sit ~ierskab af henholdsvis L 0% af D A/S og 40% af E ApS har til primær funktion at

investere i datterselskabsaktier.

Skatterådet lægger til grund for sit svar, at der ud over datterselskabsaktierne på i 0% og 40% kun er

tale om passiv kapitalanbringelse i et KIS med 10% ejerandeL. Dermed er det centralt i vurderingen,

at der ikke er aktivt ejerskab, men udelukkende passiv kapitalanbringelse udover investeringen i

datterselskabsaktier. Sammensætningen af C ApS's aktiver medfører derfor, at betingelsen omkring

primær funktion er opfyldt.

Bindende svar, SKM20I0.538.SR, 24. august 2010, Mellemholdingreglen, ABL § 4, stk. 3, nr. 3.

Dette bindende svar behandler også de øvrige betingelser i væmsreglen. Forholdet omkring primær

funktion er behandlet i dem1e del af afhandlingen.

Selskabet Spørger er stiftet med det fonnåi at investere i danske erhvervsvirksomheder til at fremme

produktion, eksp0l1 og beskæftigelse i Danmark. Fonnålsbestemmelsen i vedtægterne angiver, at

formålet er at besidde ejerandele og investere i eksisterende og nyetablerede erhvervsdrivende sel-

skaber. I 2009 udgjorde kapitalandele 57,8% af Spørgers aktivmasse og det resterende lå i frie mid-

ler. Af investeringen i kapitalandele udgjorde ca. 28% pOlieføljeaktier og det resterende dattersel-

skabsaktier. Denned udgjorde ca. (72% x 57,8%) 41% afSpørgers aktivmasse investering i datter-

selskabsaktier.

Spørgsmål 3 i anmodningen er som følger: "Kan Skatterådet bekræfie, at datterselskabsaktier i

Spørger ikke anses for direkte ejet afSpørgers selskabsaktionærer, Jf aktieavancebeskatningslovens

§ 4 A, stk. 3, somfølge afat Spørger ikke opfylder kravet i aktieavancebeskatningslovens § 4 A, stk.

3, nr. l?"

53 L 202, bilag 58, side 3 - SkatteminIsteriets svar på spørgsmål fra Kromann-Reumert.
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Med henblik på betingelsen i ABL § 4 A, stk. 3, nr. L lægger Spørger til grund for sin anmodning,

at det bindende svar, SKM2009.796.SR, der er behandlet tidligere i dette afsnit, hvor Skatterådet

ikke anså selskabet for at have investering i datterselskabsaktier som primær funktion, er sammen-

lignelig med Spørgers situation. Her lå det til grund, hvad selskabets formål var, samt at størstede-

len af selskabets aktiver var placeret i pOlidøljeaktier og likvide midler. Endvidere blev det anført,

at dcr ikke foreligger en "50%-regel" omkring hvor stor del af aktivmassen, der er investeret i dat-

terselskabsakti er.

Skatterådet anfører, at der er tale om en konkret vurdering at: hvad der er selskabets primære fi.mk-

tion, hvor de reelle forhold i selskabet omkring hvor stor del af aktiviteten, der vedrører henholdsvis

datterselskabsaktier og øvrig aktivitet, er afgørende. Endvidere lægger Skatterådet vægt på, at sel-

skabet ild(e i uvæsentligt omfang skal have anden aktivitet end ejerskab i datterselskabsaktier i hen-

hold til lovforarbejderne54. Derfor er det ikke nok at se på fordelingen af aktiverne, men der skal

også ses på omfanget af aktiviteterne. Spørgers aktivitet omkring sine investeringer består i besty-

relsesarbejde, og Spørger har i øvrigt ingen ansatte, og derfor er det Skatterådets vurdering, at sel-

skabets primære aktivitet er ejerskab i datterselskabsaktier. Dermed opfylder Spørger betingelsen i

ABL § 4 A, stk. 3, nr. I og er, såfremt de øvrige betingelser er opfyldt, omfattet afværnsreglen.

At Spørgers investering i datterselskabsaktier kun udgør 4 I % af selskabets samlede aktivmasse re-

sulterer dermed ikke i, at betingelsen ikke er opfyldt. Derfor kan SKM2009.796.SR, hvor netop det-

te var en af årsagerne til, at selskabet ikke var omfàttet af betingelsen, ikke danne grundlag for den

øvrige praksis. Det afgørende er, at der skal foreligge en konket vurdering i hvert enkelt tilfælde,

og vurderingen skal i høj grad lægge vægt på, hvordan selskabets aktivitet er omkring de enkelte

aktiver, herunder om det er et aktivt ejerskab.

4.2. Reel økonomisk virksomhed

Den anden betingelse i værnsreglen anføres:

"Moderselskabet ikke udøver reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelsen ,,55.

Betingelsen skal understøtte formålet med værnsreglen og afskære de konstruktioner, hvor mellem-

holdingselskaber alene tjener det formål at opnå lempeligere beskatning56.

54 L 202 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellge andre love, § 1, nr. 6.
55 Jf. ABL § 4 A, stk. 3, nr. 2.
56 SKM201O.203.DEP - Besvarelse af opklarende spørgsmål fra FSR, spørgsmål 3.
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Af lovforarbejderne fremgår det, at betingelsen om reel økonomisk virksomhed er tilsvarende for-

muleringen i LL § 16 11, stk. 2 (CFC-beskatning), og betingelsen i værnsreglen skal dermed fortol-

kes i overensstemmelse hermed. Bestemmelsen skal fOliolkes i overensstemmelse med den EU-

retlige afgrænsning vedrørende rent kunstige arrangementer57. I lighed med betingelsen i ABL § 4

A, stk. 3, nr. 2 er formålet med bestemmelsen i LL § 16 H, stk. 2 at undgå bevidst omgåelse af skat-

tereglerne med henblik på at opnå lempeligere beskatning.

4.2.1. Begreberne i betingelsen

4.2.1.1. Vedrøreude aktiebesiddelsen

Af betingelsen fremgår det direkte, at den økonomiske virksomhed skal vedrøre aktiebesiddelsen i

datterselskabet. Ejerskab i datterselskabsaktier anses dermed ikke i sig selv for at være økonomisk

virksomhed, som det ellers i skattemæssigt henseende gør, når det vurderes, om en virksomhed an-

ses for erhvervsdrivende58.

Det er endvidere ikke nok, at selskabet har en anden form for erhvervsvirksomhed ud over aktiebe-

siddelsen, da deime virksomhed skal have direkte tilknytning til aktiebesiddelsen59.

Der kan på baggrund heraf opstå situationer, hvor et mellemholdingselskab er omfàttet af væms-

reglen i forhold til et datterselskab og ikke i forhold til et andet, såfremt der kun udøves økonomisk

virksomhed i forhold til den ene aktiebesiddeIse. Dermed afskriver reel økonomisk virksomhed ud-

øvet i mellemholdingselskabet i forhold til et datterselskab ikke mellemholdingselskabet fra at være

omfàttet af værnsreglen i forhold til et andet datterselskab.

4.2.1.2. Andet datterselskab

At et andet datterselskab i koncernen udfører den økonomiske virksomhed for mellemholdingsel-

skabet er ikke nok til at betingelsen i ABL § 4 A, stk. 3, nr. 2 ikke er opfyldt. I sådan en situation vil

meHemholdingselskabet netop være uden reel økonomisk virksomhed, og dermed har betingelsen i

værnsreglen ikke levet op til sin hensigt. Såfremt udlicitering af opgaven til et andet selskab i kon-

cernen kan opfylde kravet, vil det udvande betingelsen i værnsreglen6o.

57 L 202, biiag 37 side 3 - Skatteministeriets svar på spørgsmål fi'a DVCA og biiag 4 ì side 25 - Skatteministeriets svar

på spørgsmål fra FSR.
58 L 202, bilag 41, side 24 - Skatteministeriets svar på spørgsmål fra FSR og biiag 37 side 3 - Skatteministeriets svar på

spørgsmål fra DVCA.
59 L 202 Forslag tii lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellge andre love, § l, nr. 6.
60 SKM2010.203.DEP - Besvarelse af opklarende spørgsmål fra FSR, spørgsmål 3.

Side 54 af 119



FSR udtrykker imidlertid under lovbehandlingen en vis skepsis omkring, at det ikke er muligt at ef-

terleve denne betingelse ved, at den økonomiske virksomhed vedrørende aktiebesiddelsen udføres

af et andet kontrolleret datterselskab. FSR mener, at det vil være i overensstemmelse med den al-

mindelige anerkendte accept af koncernopbygninger og bør derfor ikke have nogen skattemæssig

betydning. Skatteministeriet svarer imidlertid, at det vil udvande værnsreglen, hvis det underliggen-

de driftsselskab medtages61. Den udtalelse står FSR imidlertid uforstående overfor, hvorfor der atter

forespørges i L 202, bilag 57. Skatteministeriet svarer atter aflaæftende og uddyber i overensstem-

melse med, at de forstår FSR's forslag således, at aktiviteten i et andet driftsselskab, der kontrolle-

res afmellemholdingselskabet, kan inddrages i vurderingen, hvilket vile udvande værnsreglen62.

Imidlertid må konklusionen på forløbet i lovbehandlingen være, at det skal være mellemholdingsel-

skabet selv, der udfører den økonomiske virksomhed i forhold til sin aktiebesiddelse i datterselska-

bet for, at betingelsen ikke er opfyldt, og værnsreglen der ikke gøres gældende.

4.2.1.3. Fysisk eksistens

Moderselskabet skal have en egentlig fysisk eksistens i form af lokaler, personale og udstyé3. Der

stilles endvidere krav til, at personalet har de fornødne kompetencer til at varetage administrationen,

samt at der stiles udstyr og rammer til rådighed, således at de er i stand til at udføre opgaven.

En situation, hvor personale er ansat i mellemholdingselskabet, i selskabets egne fysiske omgivel-

ser, hvorfra de varetager administrationen omkring investering i datterselskabet, vil opfylde betin-

gelsen. Endvidere vil forvaltningen omkring investeringen ved deltagelse i bestyrelsesmøder også

bidrage til den økonomiske virksomhed vedrørende datterselskabsaktieme64.

For at mellemholdingselskabet skattemæssigt kan anerkendes, er der opstillet dette krav om øko-

nomisk virksomhed, og grundlæggende er spørgsmålet, om der er tale om passiv kapitalanbringelse

eller aktiv deltagelse i datterselskabet65.

Investering i porteføIjeaktier er at vurdere som kapital anbringelse, og beskatningen af forskellge

kapitalanbringelser bør være ens, hvilket denne betingelse i værnsreglen skal sikre, således at der

ikke sker begunstigelse afkapitalanbringelse i porteføIjeaktier via fælles holdingselskaber66.

61 L 202, bilag 39, side 2 - Skatteministeriets svar på spørgsmål fra FSR.
62 L 202, bilag 57, side 2 - Skatteministeriets svar på spørgsmål fra FSR.
63 L 202 Forslag til lov om ændring af ak1:ieavancebeskatningsloven og forskellge andre love, § l, nr. 6.
64 L 202, bilag 41, side 25 - Skatteministeriets svar på spørgsmål fra FSR.
65 L 202, bilag 41, side 8 .. Skatteministeriets svar på spørgsmål fra FSR.
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4.2.2. Praksis

Begrebet "reel økonomisk virksomhed" er i bestemmelsen og lovforarbejdeme ikke konkretiseret

med retningslinier for, hvomår omfanget af aktiviteten og den fysiske tilstedeværelse er nok til, at

betingelsen ikke er opfyldt. Af den årsag, har betingelsen givet anledning til anmodning om flere

bindende svar, idet en sådan konkret vurdering skaber usikkerhed omkring, hvorvidt værnsreglen er

gældende.

Bindende svar, SKM20IO.33.SK 15. december 2009, Mellemholdingreglen.

Selskabet A/S's formål er at drive investerings-, finansierings- og rådgivningsvirksomhed vedrø-

rende vækst- og generationsskiftevirksomheder. Endvidere er formålet at drive oplysende virksom-

hed og fì'emme udvikling af viden om overordnet virksomhedsledelse, bestyrelsesarbejde mv. Sel-

skabet har nedsat et "Råd", hvis opgave er at rådgive selskabets bestyrelse og direktion samt at bistå

ledelsen i selskabets tilknyttede selskaber. "Rådet" består af rådgivere, der har til opgave at bidrage

til investeringen og udviklingen af selskaberne, der investeres i. Selskabet har ønske om at udvikle

datterselskaberne og ikke blot fungere som passiv investor. Selskabet forlanger en plads i bestyrel-

sen i hveii datterselskab, og selskabet har egne lokaler samt en aflønnet direktør.

I anmodningen spørges til følgende: "Kan Skatterådet bekræfte, at datterselskabsaktier i Selskabet

AIS ikke ansesfor direkte ejet af Selskabet AIS's selskabsaktionærer, Jt den nye aktieavancebeskat-

ningslov § 4 A, stÆ. 3, uanset ejertid? "

På baggrund af at Selskabet AIS har fokus på udvikling af datterselskaberne, deltager aktivt i besty-

relsesmøder, yder rådgivning via "Rådet" og er i løbende kontakt med ledelsen i datterselskaberne,

vurderer Skatterådet, at Selskabet AIS yder erhvervsmæssig virksomhed omkring ejerskabet af dat-

terselskabsaktierne. Endvidere er der ansat en aflønnet direktør, der er i løbende kontakt med ledel-

sen i datterselskaberne, og Selskabet A/S har egne lokaler, hvilket ligeledes bidrager til, at der er ta-

le om reel økonomisk virksomhed. Selskabet AIS har imidlertid udlagt sekretariatsfunktionen til et

eksternt firma, der huses på samme adresse, hvilket Skatterådet imidlertid ikke vurderer fratager

Selskabet A/S's aktivitet at have karakter som erhvervsmæssig virksomhed. Baggnmden herfor er,

at det ikke er et af datterselskaberne, der yder denne aktivitet, men et eksternt firma, hvilket Skat-

teministeriet i lovbehandlingen særligt kommenterede, jf. afsnit 4.2. 1.2.

66 L 202, bilag 41, side 12-13 - Skatteministeriets svar på spørgsmål fra FSR.

Side 56 af 119



Det vægtes således i høj grad i vurderingen, at selskabet deltager aktivt i forhold til investeringen i

datterselskaberne, har ansat en direktør, der er i løbende kontakt med datterselskaberne samt har eg-

ne lokaler, hvorfra administrationen af datterselskaberne udføres. Dermed er Selskabet A/S ikke

omfattet af værnsreglen.

Bindende svar. SKM20l0.263.SR. 23. marts 2010, Aktieavancebeskatningsloven S 4 A reel øko-

nomisk virksomhed.

Spørger AIS er et selskab, der tilbyder at stille ny kapital samt en aktiv professionel ledelse til rå-

dighed for mindre og mellemstore virksomheder. Der er ansat en direktør i selskabet, der deltager i

samtlige datterselskabers bestyrelser, og bestyrelsen i Spørger A/S mødes med bestyrelsen og ledel-

sen i datterselskaberne 3-6 gange om året. Der er endvidere nedsat et fonetningsudvalg, der sam-

men med direktøren i Spørger A/S løbende gennemgår rapporteringen fra datterselskaberne og føl-

ger op med eventuelle tiltag. Endvidere har Spørger A/S indsat flere eksterne bestyrelsesmedlem-

mer i datterselskabernes bestyrelser og besidder i alle selskaberne formandsposten. Der er tale om

aktive bestyrelser i da1terselskaberne, der sammen med den daglig ledelse arbejder med den strate-

giske og økonomiske udvikling, herunder med opfølgning på økonomirapporteringer. Endelig ejer

selskabet 2 fysiske kontorsteder, hvorfra administrationen omkring datterselskaberne udføres.

Der spørges således: "Kan Skatterådet bekræfie, at Spørger A/S udøver reel økonomisk virksomhed

i relation tilfòrtolkningen af et mellemholdingselskab, jr aktieavancebeskatningsloven § 4 A, stk.

3? "

Skatterådet vurderer, at der i indeværende anmodning er tale om en aktivitet omkring ejerskabet i

datterselskaberne, der må betegnes som erhvervsmæssig virksomhed. Baggrunden herfor er bL.a. at

selskabet har egne lokaler og ansat en direktør, der varetager de administrative opgaver vedrørende

selskabet selv og datterselskaberne. Herudover vægtes det, at direktøren deltager aktivt i selskaber-

nes bestyrelser, og endvidere vurderer Spørger A/S's nuværende og kommende investeringer. På

denne baggrund vurderes det, at Spørger A/S har tilstrækkelige ledelsesmæssige kompetencer til at

udøve den økonomiske virksomhed vedrørende aktiebesiddelsen. Det faktum at bestyrelsen i Spør-

ger A/S mødes med bestyrelserne og ledelserne i datterselskaberne 3-6 gange årligt indikerer, at in-

vesteringerne i datterselskabeme forvaltes aktivt. Derfor er Spørger A/S ikke omfattet af værns-

reglen.
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I både SKM2010.33.SR og SKM201O.263.SR har de afgørende fàktorer i Skatterådets svar 'været,

at der er fysisk eksistens i fonn af lokaler, der er ansat kompetent personale, som varetager admini-

strationen omkring datterselskaberne og endelig at der er aktiv forvaltning af datterselskaberne via

løbende kontakt og opfølgning.

Der spørges i anmodningen i SKM20I0.263.SR endvidere til, hvorvidt der vil være tale om reel

økonomisk virksomhed, såfremt Spørger AIS ikke opnår en bestyrelsespost i datterselskaberne, men

at der herudover udføres samm.e opgaver, som beskrevet ovenfor.

På baggrund afSKM20IO.33.SR udtrykker Skatterådet, at der som minimum skal være tale om, at

holdingselskabet har indflydelse på ledelsen i datterselskabet, hvilket er tilfældet i begge bindende

svar, idet der deltages i samtlige bestyrelser. Såfremt der ikke deltages i datterselskabernes bestyrel-

ser, er det svært for holdingselskabet at opnå indflydelse på ledelserne i datterselskaberne. Dermed

vurderer Skatterådet at uden en bestyrelsespost i datterselskaberne, viI der ikke være tale om reel

økonomisk virksomhed. I henhold til efterfølgende omtalte bindende svar, SKM2010.538.SR, kan

det modsat noteres, at en bestyrelsespost i datterselskaberne ikke alene udgør økonomisk virksom-

hed i forhold til 2. betingelse i værnsreglen.

Bindende svar. SKM20 I O.4LO.SR. 22. juni 2010, Mellenioldingreglen - primær funktion - reel

økonomisk virksomhed.

Dette bindende svar behandler også de øvrige betingelser i værnsreglen. I denne del af afhandlingen

er forholdet omkring reel økonomisk virksomhed udelukkende behandlet.

Der henvises til fakta beskrevet i afsnit 4. 1.2, hvor samme bindende svar er behandlet i forhold til

primær funktion.

Herudover skal det bemærkes, at C ApS administreres af aktionærerne A og B i fællesskab fÌa B

ApS's lokaler, begge direktører er imidlertid ulønnede. Det er aftalt, at de to aktionærer skal indtræ-

de i bestyrelserne i D A/S og E ApS og herudover deltage aktivt i ledelsen san1t formidle rådgivning

hertiL.

Spørgsmålet i sagen er således: "Kan Skatterådet beh'æfte, at C ApS ikke er ol1?fàttet afværns-

reglen i ABL § 4 A, stk. 3, og at selskabets datterselskabsaktier de¡jòr ikke skatteretligt anses jòr

ejet af B ApS og A ApS.
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I anmodningen henleder spørgers rådgiver sig til de omtalte SKM20IO.33.SR og

SKM20 L 0.263 .SR, herunder til de fysiske lokaler og ledelsens kompetencer. Endvidere var det i

begge disse bindende svar afgørende, at der var aktiv deltagelse i datterselskabernes bestyrelser og

løbende kontakt med ledelserne.

Skatterådet er imidlertid ikke enig i denne sammenligning og vurderer derfor, at C ApS ikke udøver

reel økonomisk virksomhed omkring aktiebesiddelsen i datterselskaberne. Baggrunden herfor er, at

de to direktører er ulønnede og ikke er ansat i C ApS, men er de ultimative hovedanpartshavere i

koncernen. Dette er ikke enslydende med fakta i de to andre bindende svar, hvor der var aktive løn-

nede direktører ansat i mellemholdigselskabet og deltagelsen i ledelsen i datterselskaberne dermed

skete herfra. Derfor har dette bindende svar i sammenligning med de to foregående vist, at det er

afgørende, hvorfra administrationen udføres og endvidere, at der er ansat lønnet personale heiiiL

Bindende svar, SKM201O.538.SR 24. august 2010, Mellemholdingreglen, ABL § 4, stk. 3, nr. 3.

Dette bindende svar behandler også de øvrige betingelser i værnsreglen. Forholdet omkring reel

økonomisk virksomhed er udelukkende behandlet i denne del af afhandlingen.

Der henvises til fàkta beskrevet i afsnit 4. 1.2, hvor samme bindende svar er behandlet i forhold til

primær funktion.

Herudover er det oplyst, at Spørger AIS har til funktion at være et afviklingsselskab, hvorfor alle

medarbejdere er overført til en ekstern rådgiver. Dermed er der ingen ansatte i Spørger A/S. Besty-

relsen i Spørger A/S mødes månedligt og beslutter, hvilken ekstern rådgiver, der skal anvendes og

modtager bestyrelseshonorar for arbejdet. Der er ansat en direktør, men denne aflønnes af den eks-

terne rådgiver, hvormed personen ikke er ansat direkte i Spørger AIS. Den anmodende part i det

bindende svar finder, at Spørger AIS formelt aflønner direktøren via det honorar, selskabet betaler

til den eksterne leverandør. Direktøren udfører bestyrelsesarb~jde i de underliggende datterselska-

ber. I forhold til den fysiske eksistens, har Spørger AIS ingen lokaler, idet administrationen udføres

af ekstern part, hvorfor selskabet har adresse hos den eksterne rådgiver. Der foretages løbende

overvågning og udvikling i aktieporteføljen i Spørger A/S, men arbejdet udføres indirekte af den

eksterne rådgiver, idet direktøren er ansat her.
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Spørgsmålet i aim10dningen er som følger: "Kan Skatterådet bela'æfie, at datterselskabsaktier i

Spørger ikke ansesfor direkte ejet afSpørgers selskabsaktionærer, jl aktieavancebeskatningslovens

§ 4 A, stk. 3, somfølge af at Spørger ikke opfylder kravet i aktieavancebeskatningslovens § 4 A, stk.

3, nr. 2?"

I det bindende svar drager anmoder parallel imellem sin egen sag og tidligere i afsnittet omtalt

SKM201O.33.SR, hvor selskabet ikke blev anset for at være et mellemholdingselskab, trods admini-

strationen blev udført af et ai1det firma på samme adresse. Her var der imidleiiid kun tale om selve

administrationsdelen af holdingselskabet, hvormed de øvrige opgaver i forhold til aktiviteten om-

kring datterselskabet blev udført af holdingselskabet selv.

I sit svar henviser Skatterådet til L 202, bilag 4 I, hvor det på side 25 fÌemgår, at der ikke er tale om

reel økonomisk virksomhed, hvis mellemholdingselskabet har outsourcet alle administrative funkti-

oner til en professionel udbyder og er hjemhørende hos denne. Dette er netop tilfældet i denne kon-

krete sag. På den baggrund, samt at selskabet hverken har ansatte eller lokaler til rådighed, er det

Skatterådets opfattelse, at der ikke drives reel økonomisk virksomhed, hvormed 2. betingelse i

væmsreglen er opfyldt.

Efter gennemgangen af bindende svar omkring reel økonomisk virksomhed vurderes det, at de bi-

drager til grundlaget for praksis omkring, hvad der kræves, for at et selskab ikke vurderes at være

omfattet af denne betingelse i værnsreglen.

4.3. Majoritetstest

Tredje betingelse i værnsreglen i er loven udformet som følger:

"Mere end 50% a/aktiekapitalen i moderselskabet direkte eller indirekte ejes af selskaber on?fattet

afselskabsskattelovens § 1 eller § 2, stk. 1, litra a, der ikke vile kunne modtage udbytter skattefrit

ved direkte ejerskab af aktierne i det enkelte datterselskab ,,67.

Denne 3. betingelse i værnsreglen har til hensigt at målrette bestemmelsen i forhold til de tilfælde,

hvor selskabets eksistens er af ren skattemæssig interesse for selskabsaktionæreme. Betingelsen

skal dermed forsøge at fritage strukturer, hvor mellemholdingselskabet ikke er etableret på bag-

grnd af skattemæssige o verve j el ser68 .

67 Jf. ABL § 4 A, stk. 3, nI' 3.
68 L 202, bilag 41, side 28 - Skatteministeriets svar på spørgsmål fra FSR.
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Det er en forudsætning for værnsreglen, at der er tale om moder-/datterselskabsforhold, og dermed

at mellemholdingselskabet direkte ejer mindst 10% af det underliggende selskab, idet kun datter- og

koncernselskabsaktier kan anses for direkte ejct af "moderselskabet s selskabsaktionær" , som anføii

indledningsvist i bestemmelsen69.

4.3.1. Begreberne i betingelsen

4.3.1.1. Aktiekapitalen

Begrebet "aktiekapital" i betingelsen angiver, at det er de nominelle aktiebesiddelser, der skal tages

udgangspunkt i, når det vurderes, hvor stor del af aktiekapitalen, moderselskabet ejer. Denned er

det underordnet, om der herunder foreligger opdeling i henholdsvis A- og B-aktieklasser, hvor der

er skævdeling i re1tighedeme. Bestemmende indflydelse, på baggrund af ejeraftaler og NB-aktier,

har i forhold til majoritetstesten ingen betydning, idet der ses på den reelle aktiebesiddelse i forhold

til de nominelle andele7o.

På baggrund af bindende svar, SKM201 0.63 I.SR, blev det blåstemplet, at tegning af B-aktier på li-

ge fod med A-aktier kan bidrage til opfyldelse af 1 O%-ejerkravet for datterselskabsaktier. L det kon-

krete bindende svar bekræftes værnsreglen undgået, idet mere end 50% af kapitalen i mellemhol-

dingselskabet ejes af personer. Heraf er ca. 42% opnået ved tegning af B-aktier, der har begrænsede

økonomiske rettigheder ved, at B-aktierne ikke tager del i udbytteudlodninger fra selskabet. Endvi-

dere resulterer B-aktieme i, at der er mindre end 50% af aktionærerne i mellemholdingselskabet, der

kan modtage skattefrit udbytte fra mellemholdingselskabet, herunder A-aktieme. Lovforslag L 84

udelukker imidlertid denne mulighed, idet der er indføjet, at aktier ejet af nærtstående medregnes

ved vurderingen af majoritetstesten, hvis aktierne ejet af selskabsaktionæren er tillagt udbyttepræfè-

rencer. 71

4.3.1.2. MeUemhoIdingselskabets porteføljeaktionærer

Indledningsvis i afsnit 4 blev det beskrevet, at værnsreglen skal hindre at koncernstrukturer, hvor

mellemholdingselskabet er etableret af skattemæssige årsager for at opnå skattefrihed omkring

avancer og udbytter. Implicit i betingelsen omkring at"mere end 50% af aktiekapitalen i modersel-

skabet direkte eller indirekte ejes af selskaber ..., der ikke vile kunne modtage udbytter skattefrit

ved direkte ejerskab af aktierne i det enkelte datterselskab" ligger derfor, at mere end 50% af aktio-

69 SKM20IO.203.DEP - Besvarelse af opklarende spørgsmål fra FSR, eksempel A.
70 ns 2009,833, Selskabers aktieavancer efter skattereformen, side 40l5.
71 Lovforslag nI' L 84, d. 24. november 2010, § l, nr. 2.

Side 61 af 119



nærerne i melIemholdingselskabet umiddelbart opfylder betingelsen for at kunne modtage skattefrie

udbytter i melIemholdingselskabee2. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil værnsreglen ikke kunne ta-

ge anvendelse.

Baggrunden herfor er, at strukturer med melIemholdingselskaber, der ikke synes at være etableret

med hensigten at undgå udbyttebeskatning, ikke skal omfattes af værnsreglen, idet selskabsaktionæ-

rerne i disse strukturer i forvejen ikke kan modtage udbytte fra drift uden beskatning, da de ejer por-

teføljeaktier.

4.3.1.3. Skattesubjekter omfattet af betingelsen

Af betingelsen fremgår det, at den er afgrænset til selskaber omfattet af SEL § L eller SEL § 2, stk.

l, litra a. Denned er det kun selskaber, der er omfattet af disse paragraffer, der skal indgå i vurde-

ringen af hvor stor del af aktiekapitalen i moderselskabet, der ikke kan give skattefrie udbytter fì-a

datterselskabet. Der henvises til afsnit 2.2., hvor det er uddybet, hvilke skattesubjekter, der er om-

fattet af SEL § I og SEL § 2, stk. I, litra a.

Reglerne omkring fuldt skattepligtige selskabers modtagelse af ska1tefrit udbytte findes i SEL § 13,

stk. I, nr. 2. Dermed medregnes følgende ikke i den skattepligtige indkomst:

"Udbytte, som de i § 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 h, 3 a-5 b, nævnte selskaber ogforeninger m. v. mod-

tager afaktier eller andele i selskaber ornfattet af:S 1, stk. 1, nr. 1, 2, 2 e, 2fog 2 h, eller selskaber

~jenimehørende i udlandet. Dette gælder dog kun udbytter atdatterselskabsaktier og koncernsel-

skabsaktier, .lt aktieavancebeskatningslovens §§ 4 A og 4 B. "

Derfor skal det opgøres, hvorvidt der er tale omdatterselskabsaktier, og denned om moderselska-

bets selskabsaktionærer direkte eller indirekte ejer mere end 10% af datterselskabet og derfor kunne

modtage skattefrie udbyter, hvis de ejede aktierne direkte,

Omfattet af betingelsen er selskaber, der er beliggende i udlandet, men har fast driftssted i Dan-

mark, og dermed er begrænset skattepligtige til Danmark, jf SEL § 2, stk. I, litra a. Selskaber der er

beliggende i udlandet er fritaget for beskatning i Danmark, jf. SEL § 13, stk. l, nr. 2, Dermed kan

disse selskaber, i lighed med fuldt skattepligtige udbyttemodtagere, modtage skattefrit udbytte, jf.

SEL § 13, stk. 1, nr. 2, 5. pkt.

72 SKM20l0.203.DEP - Besvarelse af opklarende spørgsmål fi'a FSR, eksempel F.
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4.3.1.3.1. Selskabsaktionærer med skattepligt til Danmark

Når det i koncernen er danske selskabsaktionærer, der er de ultimative selskabsaktionærer, foretages

vurderingen i henhold til betingelsen i ABI-, § 4 A, stk. 3, nr. 3, jf. afsnit 2.2.

Det er en betingelse, at "mere end 50%" af aktiekapitalen i mellemholdingselskabet ejes af sel-

skabsaktionærer, der ikke kan modtage skattefrit udbytte ved direkte eller indirekte ejerskab af dat-

terselskabet, for at være omfattet af majoritetstesten. Det er dermed ikke tilstrækkeligt, hvis det

præcis er 50% af selskabsaktionærerne, der ikke kan modtage skattefrit udbytte fra datterselskabet.

4.3.1.3.2. Selskabsaktionærer uden skattepligt ti Danmark

Såfremt mere end 50% af aktiekapitalen i moderselskabet ejes af udenlandske selskabsaktionærer,

der ikke har fast driftssted i Danmark, finder betingelsen ikke anvendelse, da selskaber hjemhøren-

de i udlandet er ikke omfattet af SEL § I eller SEL § 2, stk. I, litra a. Der henvises til afsnit 5.1.3 A.

for nærmere herom.

4.3.1.3.3. Personaktionærer

Endvidere finder værnsreglen ikke anvendelse, hvis det i stedet for selskaber er personer, der ejer

mere end 50% af aktiekapitalen i moderselskabet, da personaktionærer ikke er skattesubjekter i

henhold til SEL § I eller SEL § 2, stk. 1, litra a.

4.3.1.4. Direkte eIler indirekte

Det fremgår afbetingelsens ordlyd, at både direkte og indirekte ejerandele skal medregnes, når det

vurderes om 50% af aktiekapitalen i mellemholdingselskabet ejes af selskaber, der ikke vile kunne

modtage skattefrie udbytter ved direkte ejerskab af datterselskabet. Direkte og indirekte ejerandele

vurderes derfor samlet set, når væmsreglens anvendelse overvejes i forhold til denne betingelse.

Dette er bekræftet af Skatteministeriet, der noterer, at der skal ske inddragelse af det bredere per-

spektiv og dermed medregnes såvel direkte og indirekte i vurderingen 73.

Denned skal både moderselskabets selskabsaktionærers direkte og indirekte ejerandele i mellem-

holdingselskabet medtages, når betingelse nr. 3 i værnsreglen vurderes, jf. eksempel i nedenfor:

73 L 202, bilag 41, side 27 og 28 - Skatteministeriets svar på spørgsmål ih FSR.
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Selskab 1 Selskab 2 Selskab 3

40% 20% 20%

Mellem-
holding 2

6%
Mellem-
holding 1

!

Drift

Figur 8 -lvJajoritetstest, direkte eller indirekte, eksempel 1

Selskab 1-3 ejes af personlige aktionærer.

Af figur 8 fremgår det, at Selskab L ejer 40% af MeHemholding I direkte og dermed vile Selskab I

denne vej eje 12% afDrift ved direkte ejerskab. Dermed kan Selskab L modtage skattefrie udbytter

fra Drift, hvis selskabet ejede aktierne direkte, hvormed betingelsen i ABL § 4 A, stk. 3, nr. 3 er op-

fyldt, idet de øvrige selskabs aktionærer, Mellemholding 2, Selskab 2 og Selskab 3, ikke kan modta-

ge skattefrie udbytter. Hvis man derimod ikke ser isoleret på de direkte ejerandele i Mellemholding

l, men også indarbejder de indirekte, vil resultatet blive et andet. Indirekte ejer Selskab i igennem

Mellemholding 2 yderligere i 2% af MeHemholding i og dermed i alt 52% af Mellemholding i og

sammenlagt indirekte i 5,6% afDrift. Dette resulterer i, at betingelsen i værnsreglens nr. 3 allgevel

ikke er opfyldt, hvorfor værnsreglen ikke finder anvendelse.

Det er derfor afgørende, at der både tages højde for de direkte og indirekte ejerandele, når betingel-

sen vurderes, idet udfaldet afhænger heraf.

På samme måde kan det have afgørende betydning, om der er øvrige indirekte ejerandele i dattersel-

skabet igennem andre grene i koncernen, hvilket er konkretiseret i eksempel 2 og 3 nedenfor.
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Selskab 1 Selskab 2 Selskab 3

Mellem-
holding 2

Selskab 4
Mellem-
holding 1

Drift

Figur 9 A1ajoritetstest, direkte eller indirekte, eksempel 2

Vurderingen af betingelsen skal foretages nedefra og op led for led74. Det forudsættes, at de øvrige

betingelser i værnsreglen er opfyldt. Mellemholding I vurderes først i forhold til om mere end 50%

af aktiekapitalen i Mellemholding I direkte eller indirekte ejes af skattepligtige selskaber, der ikke

vile kunne modtage udbytter skattefì'it fra Drift ved direkte ejerskab. Mellemholding 2 ejer direkte

60% af Mellemholding 1,jf. figur 9, og indirekte 9% afaktierne i Drift og Selskab 1-3 ejer indirek-

te Mellemholding L og ejer indirekte 3% af aktierne i Drift. Henned ejes mere end 50% af aktieka-

pitalen i Mellemholding I direkte og indirekte af selskaber, der ikke vile kunne modtage skattefrit

udbytte fra Drift ved direkte ejerskab. Derfor er Mellemholding 1 omfattet af værnsreglen, hvormed

der skal ses igennem Mellemholding L i strukturen, og Mellemholding 2 anses for at eje aktierne i

Drift direkte.

Herefter vurderes værnsreglens betingelser i forhold til Mellemholding 2, hvor det skal vurderes om

mere end 50% af aktiekapitalen i Mellemholding 2 direkte eller indirekte ejes af skattepligtige sel-

skaber, der ikke vile kunne modtage udbytter skattefrit fra Drift ved direkte ejerskab. Dem1ed er

det i forhold til Drift, at vurderingen skal foretages, idet Mellemholding i er transparent som følge

af: at selskabet er omfattet afværnsreglen. Da Selskab 1-3 ejer 100% af Mellemholding 2 og hver

indirekte ejer 3% afDrift, er Mellemholding 2 ligeledes omfattet afværnsreglen. Derfor skal der

74 SKM2010.203.DEP - Besvarelse af opklarende spørgsmål fra FSR, eksempel A.
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også ses igennem Mellemholding 2, og aktierne i Drift skal derfor anses for ejet direkte af Selskab

Såfremt Mellemholding I ikke er omfattet af væmsreglen, hvis der f.eks. er en anden primær funk-

tion end ejerskab i datterselskabsaktier, vil vurderingen af Mellemholding 2 skulle foretages i for-

hold til Mellemholding L og denned om mere end 50% af aktiekapitalen i Mellemholding 2 direkte

eller indirekte ejes af skattepligtige selskaber, der ikke vile kunne modtage udbyiter skattefrit fra

Mellemholding I ved direkte ejerskab. Baggrunden herfor er, at Mellemholding I ikke er omfattet

af værnsreglen, hvormed der ikke skal ses igennem selskabet. I dette tilfælde vil Mellemholding 2

derfor heller ikke være omfattet afværnsreglen, idet Selskab 1-3 ejer 100% af Mellemholding 2 og

indirekte ejer (60% x 1/3) 20% af aktierne i Mellemholding 1.

Hvis det alternativt konstateres, at Mellemholding I er omfattet afværnsreglen, men Mellemhol-

ding 2 ikke er, idet Mellemholding 2 udøver reel økonomisk virksomhed omkring aktiebesiddelsen

i Drift, vil Mellemholding 2 skulle anses for at eje 9% af aktierne i Drift. Dermed vil Mellemhol-

ding 2 blive portefç,ljebeskattet af aktiebesiddelsen.

Ændres eksemplet i figur 9 som anvist nedenfor, vil betragtningen i forhold til betingelsen blive an-

derledes:

Selskab 1 Selskab 2 Selskab 3

50% 25% 25%

Mellem-
holding 2

89,5%
2,25%

Selskab 4
Mellem-
holding 1

Drift

Figur L 0- Majoritetstest, direkte eller indirekte, eksempel 3

Side 66 af I 19



Der tages udgangspunkt i at Mellemholding I og Mellemholding 2 opfylder de øvrige betingelser i

væmsreglen. Hvis Mellemholding L blot vurderes i henhold til værnsreglens ordlyd, vil Mellemhol-

ding i være et mellemholdingselskab, idet mere end 50% af aktiekapitalen i Mellemholding i ejes

af selskaber, der ikke ville kunne modtage ska1tetìie udbytter ved direkte ejerskab af Drift. Skatte-

ministeriets har i sin redegørelse for værnsreglens anvendelse imidlertid klarlagt, at vurderingen ik-

ke kan simplificeres på denne måde. Derimod er det i dette konkrete tilfælde således, at det alene er

(60% x 25% x 2) 30% af aktierne i Mellemholding i, der ejes af selskaber, der ikke vile kunne

modtage skattefrie udbytter fra Drift, herunder Selskab 2 og Selskab 3. Baggrunden herfor er, at

Selskab i udover den indirekte ejerandel på 4,5% igennem Mellemholding 2 ejer de øvrige 85% af

aktierne i Drift igeimem Selskab 4 og derfor samlet ejer 89,5%. Da mere end 50% af aktieme i Mel-

lemholding L derfor ikke ejes af selskaber, der ikke vile kunne modtage skattefrit udbytte fra Drift,

tager værnsreglen ikke anvendelse. L dette eksempel finder væmsreglen heller ikke anvendelse på

Mellemholding 275, hvilket er tilsvarende eksempel 2, figur 9.

Tilsvarende skal man være opmærksom på at inddrage det bredere perspektiv, når der er tale om

sideordnede holdingselskaber, hvor selskabsaktionærer indirekte ejer aktier i et datterselskab via

flere mellemholdingselskaber. Her skal samtlige indirekte ejerandele medregnes i vurderingen76.

Eksemplerne ovenfor samt SkatteministerIets redegørelse omkring hvordan værnsreglen skal an-

vendes, signalerer derfor, at betingelsen ikke skal anvendes i henhold til dens ordlyd" direkte eller

indirekte", men "direkte og indirekte"n. Endvidere er det vigtigt at vurdere koncernen i et bredere

perspektiv og ikke blot se på de enkelte mellemholdingselskaber isoleret set.

Ovenstående har givet anledning til flere anmodningerne om bindende svar, idet det ikke fremgår

direkte aflovteksten, at vurderingen skal foretages som ovenfor anvist. Udvalgte bindende svar be-

handles i afsnit 4.3.2.

75 SKM20 I 0.203 .DEP - Besvarelse af opklarende spørgsmål fra FSR, eksempel C.
76 SKM20IO.203.DEP - Besvarelse af opklarende spørgsmål fi'a FSR, eksempel D.
77 TfS 2010,548, Værnsregel mod mellemhøldingselskaber en status, side 2648.
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4.3.1.5. Det enkelte datterselskab

Vurderingen skal foretages i forhold til hvert enkelt datterselskab, såfremt mellemholdingselskabet

ejer flere datterselskaber, jf. sidste led i betingelsen, "... ved direkte ejerskab af aktierne i det enkelte

datterselskab '.'.

Der henvises til fìgur 5 og figur 6 i afsnit 3.2., hvor mellemholdingselskabet vurderes særskilt i for-

hold til hver datterselskabs investering, da der kan være forskellgt udfald i forhold til hver enkelt

datterselskab.

4.3.1.6. Egne aktier

i forbindelse med majoritetstesten, skal mellemholdingselskabets egne aktier anses for ejet indirekte

af dets aktionærer78. Dette bekræftes endvidere i forbindelse med lovbehandlingen, idet FSR fore-

spurgte herom 79.

Beregningen af de indirekte ejerandele skal foretages som følger, når mellemholdingselskabet ejer

egne aktier:

Selskab 1

51% 10%

Mellem-
holding

~._---_.- 10% egne aktier

I

Drift

Figur 11 Majoritetstest, egne aktier

I eksemplet ovenfor ser det umiddelbart ud som om, at mere end 50% af aktiekapitalen i modersel-

skabet er ejet af selskabsaktionærer, der ikke ville kunne modtage skattefrit udbytte fra Drift ved di-

rekte ejerskab, da Selskab I ejer 5 I % af aktierne i Melleml0lding og indirekte 9,18% af aktierne i

Drift, hvis man ser bort fra egne aktier iMellemholding.

78 L 202, bilag 53, side II - Betænkning afgivet den 18. maj 2009.
79 L 202, bilag 57, side 2 - Skatteministeriet svar på spørgsmål fra FSR og SKM201 0.203.DEP- Besvarelse af opklaren-

de spørgsmål fra FSR, spørgsmål 5.
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Som omtalt ovenfor skal egne aktier imidlertid indgå i beregningen, og Selskab I 's andcl af Mel-

lemholding bliver derfor således:

Direkte ejerandel i Mellemholding
Ejerandel i Mellemholdings egne aktier (51/(100- 10) x 10%)

I alt

51,00%

56,67%

Tabel 7 - Egne aktier

Dermed ejer Selskab L 56,67% af Mellemholding og indirekte (56,67% x 18%) 10,20% afDrift. Da

mere end 50% af aktiekapitalen i Mellemholding dermed er ejet af selskabsaktionærer, der vile

kunne modtage skattefrit udbytte fra Drift ved direkte ejerskab, finder værnsreglen ikke anvendelse.

4.3.2. Praksis

Umiddelbart virker betingelsen i ABL § 4 A, stk. 3, nr. 3 præcis og ukompliceret, men på baggrund

af de ovenfor i afsnit 4.3. I. angivne fortolkningsmæssige problemstillnger, har betingelsen givet

anledning til flere bindende svar, hvor udvalf:rte er gennemgået og vurderet nedenfor.

Bindende svar, SKM2009.639.SR, 27. oktober 2009, Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen.

AIS A ønsker at købe så mange aktier i C, at AIS A opnår direkte ejerandel i C på minimum 10%.

Dermed skal AIS A købe minimum 9,0 I % af aktierne i C fra AIS B, og det overvejes at AIS A kø-

ber op til maksimum 16,6% af aktieme i C fra A/S B, således at AIS B bibeholder en ejerandel i C

på minimum 10%. Nedenstående beregninger er simplificeret som følge af, at vi ikke har indsigt i

det til det bindende svar vedlagte beregningseksempeL.
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Fakta i sagen kan danne grundlag for følgende ilustration afkoncernstrukturen:

AIS A

62,21%

4,27%

C

(børsnoteret)

Figur 12 - Majoritetstest, SKA12009.639.SR

Spørgsmålet i anmodningen omhandler problemstilingen omkring ABL § 4 A, stk. 3, nr. 3, herun-

der om betingelsen om aktiemajoritet er undgået i anførte konkrete forhold: "Kan Skatterådet be-

kræfte, at hverken A/S A 's eller D Fondens aktier i A/S B er on?fattet afaktieavancebeskatningslo-

vens § 4 A, stk. 3, efter gennemførelse afde under .spørgsmål 1 og 2 gennen?rørte overdragelser?"

Når omtalte aktiesalg har fundet sted, uanset salgets størrelse (mellem 9,01 % og 16,6%), vil både

AIS B og A/S A eje minimum I 0% af aktierne i C, hvormed der er tale om datterselskabsaktier, der

dermed er skattefrie. AIS A og D Fonden ejer sammen mere end 50% af aktierne i A/S B. På den

baggrund skal der tages stilling til, om AIS B er omfattet af væmsreglen i ABL § 4 A, stk. 3. Det

forudsættes at betingelserne i værnsreglens nr. I, 2 og 4 er opfyldt, hvormed der mangler vurdering

af majoritetstestel1.

Såfremt A/S B afstår 9,01% af sine aktier i C til A/S A, vil A/S B herefter eje 17,59% af aktierne i

C, hvormed AIS B's ejerandel i C udgør mere end 10%. A/S A's ejerandel i A/S B er 62,21 % og

den direkte og indirekte ejerandel i C er (I 7,59% x 62,21 % + 0,99% + 9,01 %) 20,94%. Dermed er

mere end 50% af aktierne i A/S B direkte og indirekte ejet af selskaber, der vil kune modtage skat-

tefrit udbytte fra C, hvorfor AIS B ikke er omfattet afvæmsreglen og dermed ikke et mellemhol-

dingselskab.

D Fonden ejer 16,08% af aktierne i A/S B og indirekte ejes 2,83% af C, men da koncernen via A/S

A's ejerandel opfylder betingelsen for modtagelse af skattefrit udbytte, vil fondens aktier ligeledes
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ikke blive beskattet som porteføljeaktier. Det skal bemærkes, at lovens ordlyd "moderselskabets

selskabsaktionærer" også omfatter fonde, foreninger mv., jf. afsnit 2.2., hvilket er behandlet lovfo-
80rarbejdeme .

Såtì'emt A/S B afstår 16,6% af sine aktier i C til AIS A, vil AIS B herefter eje 10% af aktiernc i C.

A/S A's ejerandel i A/S B er 62,21 % og den indirekte ejerandel i C er (10% x 62,21%) 6,22% og

17,59% direkte, i alt 23,8 I %. Dermed er mere end 50% af aktieme i A/S B direkte og indirekte ejet

af selskaber, der vil kunne modtage skattefrit udbytte fra C, hvonned AIS B ligeledes ikke i dette

tilfælde vil være omfattet afværnsreglen. Dermed risikerer A/S A's og D Fondens aktier med de

opstillede forudsætninger og handler, ikke at blive beskattet af deres aktier i C som porteføljeaktier.

Den samlede konklusion er derfor, uanset om der afstås 9,01% eller 16,6% af aktierne, at da AIS A

ejer mere end 50% af aktieme i A/S B og direkte og indirekte mere end L 0% af aktieme i C er be-

tingelsen i ABL § 4 A, stk. 3, nr. 3 ikke opfyldt, hvorfor A/S B ikke anses som et mellemholding-

selskab. Dermed beskattes AIS A's og D Fondens aktier i A/S B som datterselskabsaktier, jf. ABL §

4 A, stk. log 2. Tilsvarende beskattes AIS A's aktier i C og AIS B's aktier i C som datterselskabs-

aktier.

Dette bindende svar samt SKM2009.718.SR og SKM2010.361.SR, som ikke er omtalt nænnere i

indeværende afhandling, er eksempler på, at både indirekte og direkte ejerandele skal indgå i vurde-

ringen, som omtalt i afsnit 4.3. I A. Dermed understøtter de bindende svar bemærkningeme, der har

været i forbindelse med lovforarbejdeme, og bidrager derfor til praksis for, hvordan betingelsen

skal vurderes.

Herudover har komplekse koncernstrukturer og planlagte omstruktureringer givet anledning til an-

modninger om bindende svar, idet det kan blive kompliceret at opgøre de direkte og indirekte ejer-

andele, her kan blandt andre nævnes SKM201O.35.SR.

Dette bindende svar omhandler en koncern, hvor der indgår et selskab, der på tidspunktet for an-

modningen er omfattet af værnsreglen mod mellemholdingselskaber. Derfor ønskes enten gennem-

ført en kapitalforhøjelse ved apportindskud eller en fusion af nogle af de ultimative selskabsaktio-

nærer for at undgå værnsreglen. Kapitalforhøjelsen vil imidlertid ikke ændre på det faktum, at et af

80 L 202, bilag 57, side 7 - Skatteministeriet svar på spørgsmål fra FSR.
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selskaberne fortsat er omfattet af værnsreglen, men det er imidlertid ikke det resultat, Skatterådet

kommer tiem til, idet de mener, at selskabet efter kapitalforhøjelsen ikke længere vil være omfattet.

Det er netop problemstilingen omkring vurderingen af både indirekte og direkte ejerandele, som

skal foretages nedefra og op, led for led i strukturen, som omtalt i afsnit 4.3.I .4 o, der resulterer i for-

skellen i udfaldet. Den omtalte fusion vil derimod have den konsekvens, at selskabet ikke længere

vil være omfattet af værnsreglen, hvilket Skatterådet ligeledes kommer frem til, trods vurderingen

ikke er blevet foretaget i henhold tillovforarbejderne. Det er på baggrund afbeskrivelserne i lovfo-

rarbejderne samt øvrige bindende svar omkring anvendelsen af majoritetstesten vores vurdering, at

kapitalforhøjelsen i dette konkrete tilfælde ikke resulterer i undgåelse af værnsreglen samt, at vurde-

ringen i praksis skal foretages nedefra og op i strukturen.

Bindende svar. SKM201O.358.SK 27. april 2010, Aktieavancebeskatningsloven & 4 A. reel øko-

nomisk virksomhed.

Der er i dette bindende svar mindre end 50% af aktiekapitalen i mellemholdingselskabet, der ejes af

selskabsaktionærer, der kan modtage skattefrit udbytte fra mellemholdingselskabet i henhold til den

implicitte fortolkning af majoritetstesten, jf. afsnit 4.3.1.2. Derfor er mellemholdingselskabet jf.

Skatterådets svar ikke omfattet afværnsreglen, hvorfor det bindende svar underbygger den implicit-

te fortolkning af 3. betingelse i værnsreglen.

Bindende svar. SKM20I0.538.SK 240 august 2010. Mellemholdingreglen, ABL § 4, stk. 3, m. 3.

I dette bindende svar er der mere end 50% af aktierne i mellemholdingselskabet, der ejes af aktio-

nærer, der er ikke skattepligtige efter SEL § I eller SEL § 2, stk. 1, litra a. Derfor er mellemhol-

dingselskabet ikke omfattet af værnsreglen, jf. Skatterådets svar. Baggrunden herfor er, at der ikke

er mere end 50% af aktierne i mellemholdingselskabet der direkte eller indirekte er ejet af selskaber

omfattet afSEL § 1 eller SEL § 2, stk. I, litraa,jfo afsnit4.3.I.3.2. og afsnit 4.3.1.3.3. Dermed præ-

ciserer de1te bindende svar, at det er afgørende, hvem der er de øverste selskabsaktionærer.
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4.4. Noteret

Værnsreglens 4. betingelse er anført således:

"Aktierne i moderselskabet ikke er optaget til handel på et reguleret rnarked eller en multilateral

handel~lacilitet ,'/ff.

L det oprindelige tòrslag til L 202 gjorde den 4. betingelse sig ikke gældende. Betingelsen er et re-

sultat af lovforarbejdeme, idet konklusionen var, at det administrativt vile være umuligt for datter-

selskabet at indhente infòrmation omkring aktionærkredsen i forhold til indeholdelsespligten af kil-

deskat ved udbytteudlodninger. FSR anmodede i 10vbehandIingen Skatteministeriet om at bekræfte,

at værnsreglen ikke fìnder anvendelse, hvis meHemholdingselskabet er noteret, hvilket blev gjOli82.

Derfòr blev det indarbejdet i betænkningen under 10vbehandIingen og herefter indført i loven83.

4.4.1. Begreberne i betingelsen

4.4.1.1. Reguleret marked eUer en multilateral handelsfaciltet

Definitionen af et reguleret marked er.if. værdipapirhandelsloven § i 6, stk. i følgende: .. Ved et re-

guleret markedforstås et niultilateralt system, hvor der inden/òr systemet og i overensstemmelse

med dettes u.fravigelige regler sanimenfòres eller befordres sammenføring afenflerhed attredje-

parters interesser i køb og salg atværdipapirer på en sådan måde, at der indgås afialer om handel

med værdipapirer, der er optaget ti handel e.fer dette markeds regler eller systemer.

Regulerede markeder omfatter desuden de markeder, der tidligere blev defineret som fondsbørser

henholdsvis autoriserede markedspladser. Derfòr er børsnoterede aktier anset for værende optaget

til handel på et reguleret marked. Børser, der er medlem afWorld Federation og Exchanges, vil og-

så blive betragtet som regulerede markeder84.

Definitionen af en multilateral handelsfacilitet er, at der både kan være tale om handel på et regule-

ret marked og handel på et ikke reguleret marked. Et ikke reguleret marked er i den forbindelse et

handelssystem, der er undergivet en vis regulering, herunder en objektiv prisfastsættelse85.

81 Jf. ABL § 4 A, stk. 3, nr. 4.
82 L 202, bilag 41, side 10 - Skatteministeriets svar på spørgsmål fra FSR.
83 L 202, bilag 53, side 5 - Betænkning afgivet d. 18. maj 2009 samt ABL § 4 A, stk. 3, nr. 4.
84 Ligningsvejledningen, Selskaber og aktionærer, 2010-1, S.G.3.2.

85 L 112, svar på spørgsmål 
37, Jesper Petersen (SF).
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Dermed er definitionen i en multilateral handelsfacilitet bredere end definitionen af et reguleret

marked, hvor der er tale om egentlige børsnoteringer.

4.4.1.2. Aktierne i moderselskabet

Det er jf. ordlyden i betingelsen aktierne i moderselskabet, og dermed mellemholdingselskabet, der

ikke må være noteret, før værnsreglen kan tage anvendelse. Dermed er det underordnet, om øvrige

selskabsaktionærer i koncernen er noteret eller ej.

Er en selskabsaktionær noteret, kan værnsreglen fìnde anvendelse, idet betingelsen i ABL § 4 A,

stk. 3, nr. 4 er opfyldt. Modsat er tilfældet når mellemholdingselskabet er noteret, hvormed betin-

gelsen ikke er opfyldt.

Der kan endvidere optræde flere mellemholdingselskaber i strukturen, og det fremgår ikke af lovfo-

rarbejderne, hvorledes man skal forholde sig, såfremt det ikke er datterselskabets direkte modersel-

skab, der er noteret, men et selskab højere oppe i koncernen.

Det fàktum, at værnsreglens anvendelse skal vurderes led for led nede:lra og dermed for hvert enkelt

mellemholdingselskab, resulterer i at vurderingen først skal foretages i forhold til det nederste mel-

lemholdingselskab og herefter i forhold til det næste mellemholdingselskab86. Dermed vil det første

mellemholdingselskab være omfattet afværnsreglen, såfremt de øvrige betingelser er opfyldt, mens

det næste mellemholdingselskab ikke vil opfylde den 4. betingelse, hvis dette selskab er noteret. Det

første mellemholdingselskab bliver dermed transparent, og det næste mellemholdingselskab anses

for at eje aktierne i datterselskabet direkte. At det næste mellemholdingselskab er noteret resulterer

dermed i, at de ultimative selskabsaktionærer ikke anses for at eje aktierne i da1terselskabet direkte.

Skatteministeriet anfører i sit svar til FSR i forbindelse med lovforarbejderne endvidere, at status

som børsnoteret ikke betyder, at der aldrig ses igennem et børsnoteret selskab. Baggrunden herfor

er, at selskabsaktionærer i et børsnoteret mellemholdingselskab kan påvirke, om andre aktionærer i

et underliggende mellemholdingselskab er omfattet af værnsreglen, idet de indgår i vurderingen af

ABL § 4 A, stk. 3, nr. 3, majoritetstest87. Dermed skal man i vurderingen af betingelse nr. 3 i for-

hold til det underliggende mellemloldingselskab se igennem et overliggende noteret mellemhol-

dingselskab, når selskabsaktionærernes indirekte ejerandele vurderes.

86 SKM20lO.203.DEP - Besvarelse af 
opklarende spørgsmål fra FSR, spørgsmål 3.

87 SKM20lO.203.DEP - Besvarelse af 
opklarende spørgsmål fra FSR, spørgsmål 3.
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I afsnit 4.4. er formålet med betingelse nr. 4 beskrevet som et forsøg på at lette datterselskabets ad-

ministrative byder, såfremt der var tale om et noteret mellemholdingselskab. Det forhold, at der kan

optræde et noteret holdingselskab over et mellemholdingselskab vil kræve, at datterselskabet allge-

vel har kendskab til det noterede selskabs aktionærer. Problemstilingen opstår ikke i forhold til in-

deholdelse af udbytteskat, idet der ikke ses igennem det noterede holdingselskab, men når vurderin-

gen af betingelse nr. 3 skal foretages, kræves der kendskab til selskabsaktionæreme ejerandele i det

noterede selskab.

4.5. Koncernselslmbsaktier

Vedrørende koncemselskabsaktier anføres henvisningen til væmsreglens anvendelse således:

"Koncernselskabsaktier anses for ejet direkte af det ejede koncernselskabs (moderselskabets) sel-

skabsaktionærer on~rattet afselskabsskattelovens § 1 eller § 2, stk. 2, lira a, i tilfælde som nævnt i §

4 A, stk. 3, nr. 1_3,,88,

ABL § 4 B, stk. 2 medfører, at koncernselskabsaktier umiddelbart skal behandles som dattersel-

skabsaktier i forhold til værnsreglen i ABL § 4 A, stk. 3.

4.5.1. Betingelse nr. 4 udeladt

Der henvises i paragraffen udelukkende til betingelse nr. 1-3, hvormed betingelse nr. 4 omkring at

mellemholdingselskabet er noteret, ikke skal vurderes i forhold til koncemselskabsaktier. Dermed

er det umiddelbart uden betydning om mellemholdselskabet er noteret, når der er tale om koncern-

selskabsaktier.

Der foreligger ingen begrundelse for, hvorfor betingelsen i ABL § 4 A, stk. 3, nr. 4 ikke gælder

koncernselskabsaktier, og at der er denne forskel på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier

konflkter endvidere med Skatteministeriets udtalelse i sit svar til FSR om, at der i et ændringsfor-

slag vil blive foreslået, at børsnoterede selskaber ikke skal kunne anses for at være mellemholding-

selskaber omfattet af ABL § 4 A, stk. 3 og § 4 B, stk. 289. Derudover anfører Skatteministeriet tid-

ligere i san1me skriv, at der i forhold til reglerne i aktieavancebeskatningsloven ikke kan opstå for-

skellge skattemæssig behandling af datter- og koncernselskabsaktier9o. Dette konflikter med det

faktum, at der som følge af, at betingelse nr. 4 er udeladt i forhold til koncernselskabsaktier kan ske

88 ABL § 4 B, stk. 2.
89 L 202, bilag 41, side 19 - SkatteministerIet svar på spørgsmål fra FSR.
90 L 202, bilag 41, side 2 - Skatteministeriet svar på spørgsmål fra FSR.
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differentierede skattemæssige resultater afhængigt af~ om der er tale om datter- eller koncernsel-

skabsaktier.

Betingelsen i ABL § 4 A, stk. 3, nr. 4 var som omtalt i afsnit 4.4. ikke med i det oprindelige lovfors-

lag, men blev indføjet i forbindelse med lovbehandlingen. Skatteministeriet har tilkendegivet i

spørgsmål 9 i SKM201 0.203.DEP, at betingelse nr. 4 mangler i ABL § 4 B, stk. 2. Det kan samtidig

konkluderes, at betingelsen er indarbejdet i lovforslag L 8491, hvorfor betingelsen også er gældende

for koncernselskabsaktier, hvis lovforslaget vedtages.

4.5.2. Anvendelse af værnsreglen på koncernselskabsaktier

FSR foreslog i lovbehandlingen, at værnsreglen ikke skulle gælde koncernselskabsaktier, idet der

ellers vil være forskellg skattemæssig behandling afhængigt af, om der ydes tilskud eller udbytte.

At udbytte og tilskud behandles ens skattemæssigt vil være i overensstemmelse med, hvad der blev

gjort gældende ved indførelsen af SEL § 3 i D92.

Skatteministeriet svarer imidlertid afvisende, idet de anser bestemmelsen for nødvendig, da skatte-

pligten på porteføljeaktier ellers ville kunne omgås ved at skabe en koncernstruktur, hvor der er til-

strækkeligt mange porteføljeaktionærer , der er aktionærer i mellemholdingselskabeë3.

Problemstillngen, som Skatteministeriet henviser ti, kan eksemplificeres således:

Selskab 1 Selskab 2 Selskab 3 Selskab 4 Selskab 5 Selskab 6

33,33%

Mellem-
holding 1

Mellem-
holding 2

Drift

Figur 13 - Koncernselskabsaktier 0111rattet ar værnsreglen, eksempel L

91 Lovforslag nr. L 84, d. 24. november 2010, § l, nr. 3.
92 L 202, bìlag 4 l, side 7 - Skatteministeriets svar på spørgsmål fra FSR.
93 L 202, bilag 41, side 9 - Skatteministeriets svar på spørgsmål fra FSR.
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Selskab I - Selskab 6 ejes udelukkende af personlige aktionærer.

Både Mellemholding I og Mellemholding 2 vil i dette eksempel være omfattet af værnsreglen i

ABL § 4 A, stk. 3, men såfremt værnsreglen ikke gjorde sig gældende for koncemselskabsaktier,

vile dette kunne undgås ved en fusion af Mellemholding L og Mellemholding 2, hvilket er vist ne-

denfor .

Selskab 1 Selskab 2 Selskab 3 Selskab 4 Selskab 5 Selskab 6

Mellem-
holding

Drift

Figur 14 -- Koncernselskabsaktier o111fattet afværnsreglen, ek'i'empel 2

I fìgur 14 er der tale om koncemselskabsaktier, da Mellemholding nu ejer 54% afDrift og Mellem-

holding derfor opfylder koncernbetingelsen i sambeskatningsreglerne i SEL § 31 C. Derfor vil sel-

skabsaktionærerne ikke skulle anses for at eje aktierne i Drift direkte, såfremt værnsreglen ikke

f-andt anvendelse ved koncemselskabsaktier, hvormed der vile kunne udloddes skattefrit udbytte op

igennem koncernen. Værnsreglen mod mellemloldingselskaber gælder således også for koncernsel-

skabsaktier.

Koncerndefìnitionen i SEL § 31 C tager udgangspunkt i princippet oinring bestemmende indfly-

delse, men at værnsreglen tager anvendelse på koncernselskabsaktier vil kunne resultere i, at et mo-

derselskab skal anses for at eje koncernselskabsaktier, hvor selskabet reelt ikke direkte ejer aktier i

det pågældende selskab. Dermed anses nogle moderselskaber for at eje koncernselskabsaktier uden

at have direkte bestemmende indflydelse i datterselskabet, hvilket konflkter med koncerndefìnitio-

nen.
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4.6. nelkonklusion

V ærnsreglen mod mellemholdingse1skaber i ABL § 4 A, stk. 3 indeholder 4 betingelser, som alle

skal være opfyldt, før værnsreglen tager anvendelse. Baggmnden for værnsreglen er at modvirke

koncernstmkturer, der udelukkende er etableret med det formål at opnå ejerandele på minimum

10% og denned skattefrihed ved avancer og udbytter.

Den første betingelse er, at det skal være moderselskabets primære funktion at eje datterselskabsak-

tier og koncernselskabsaktier. Betingelsen mangler objektive rammer for, hvornår der er tale om et

selskabs henholdsvis primære- og sekundære funktion, da det ikke er angivet hvor stor del af sel-

skabets aktivitet, der skal vedrøre andet end besiddelse af datterselskabsaktier. En benævnelse af

sekundær karakter kræver, at selskabet ikke i uvæsentligt omfang har andre funktioner end ejerskab

af datterselskabsaktier, og der skal foretages en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. At det er et

andet formål, der er anført i selskabets vedtægter er ikke tilstrækkeligt, eftersom det er de faktiske

forhold i virksomheden, der har betydning.

De problemstillnger betingelsen giver anledning til har resulteret i flere anmodninger om bindende

svar. 1 de behandlede bindende svar er der lagt vægt på, at der skal foretages en konkret vurdering,

hvorfor et bindende svar ikke kan danne præcedens i forhold til andre situationer. Hemdover har de

afgørende forhold været, hvordan selskabernes formue og aktivitet har fordelt sig på de forskellige

funktioner, dog gælder en egentlig SO%-regel ikke, når fordelingen vurderes. Administrationsvirk-

somhed vedrørende datterselskabsaktierne anses ikke som en anden funktion end ejerskab i datter-

selskabsaktier, og endvidere vurderes på den oprindelige hensigt med holdingselskabet. Passiv kapi-

talanbringelse ved siden af ejerskabet i datterse1skabsaktier er ikke en funktion, der kan afskrive

selskabet fra at være et omfattet af betingelsen, idet der kræves aktivt ejerskab, når aktiviteten om-

kring de øvrige aktiver end datterselskabsaktier vurderes.

Anden betingelse i værnsreglen er, at moderselskabet ikke udøver reel økonomisk virksomhed ved-

rørende aktiebesiddelsen i datterselskabet. Aktiebesiddelsen i sig selv er ikke at anse for økonomisk

virksomhed, og erhvervsvirksomhed udover aktiebesiddelsen er ikke nok for at undgå at være om-

fattet af betingelsen, idet virksomheden skal have tilknytning til aktiebesiddelsen. Endvidere frita-

ges et holdingselskab ikke fra betingelsen, hvis det er et andet datterselskab i koncernen, der udfører

den økonomiske virksomhed for mellemholdingselskabet, da holdingselskabet i sådan et tilfælde

fortsat vil være uden reel økonomisk virksomhed. Mellemholdingselskabet skal have egentlig fysisk
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eksistens i form af lokaler, personale og udstyr, og personalet skal have de fornødne kompetencer til

at varetage opgaven.

Da betingelsen mangler konkrete målepunkter for, hvornår der er tale om reel økonomisk virksom-

hed, har det i bindende svar bL.a. været afgørende, om holdingselskabet deltager aktivt i forhold til

investeringen i datterselskabet, har ansat aflønnet kompetent personale til at varetage administratio-

nen, har egne lokaler hvorfra administrationen udføres og er aktivt med i ledelsen af datterselska-

berne. Endvidere er det en væsentlig afgørende faktor, at holdingselskabet har en bestyrelsespost i

datterselskabet, og dermed har indflydelse på ledelsen. Der er ikke tale om reel økonomisk virk-

somhed, hvis holdingselskabet har outsourcet administrationen af datterselskabet til et eksternt fir-

ma, idet holdingselskabet selv skal forestå denne administration fra egne lokaler og med eget perso-

nale.

Majoritetstest er værnsreglens 3. betingelse, hvor mere end 50% af aktiekapitalen i moderselskabet

skal være ejet direkte eller indirekte af selskaber omfattet af SEL § I og SEL § 2, stk. 1, litra a, der

ikke vile kunne modtage skattefrit udbytte fra datterselskabet ved direkte ejerskab. Bestemmelsen

er målrettet mod mellemholdingselskaber etableret af skattemæssige årsager, hvorfor betingelsen

ikke finder anvendelse, såfremt minimum 50% af aktionærerne i mellemholdingselskabet ikke op-

fylder betingelsen for at kunne modtage skattefrit udbytte fra mellemholdingselskabet. Betingelsen

er kun gældende for selskaber omfattet af SEL § I og SEL § 2, stk. I, litra a og dermed selskaber,

der er begrænset eller fuldt skattepligtige til Danmark. Denned vil koncernstrukturer hvor mere end

50% af aktiekapitalen i mellemholdingselskabet ejes af udenlandske selskaber og personer ikke væ-

re omfattet af betingelsen. Det er både de direkte og indirekte ejerandele, der skal medregnes, og

ikke "direkte eller indirekte ", og vurderingen skal foretages led for led nedefra og op i strukturen

med en bredere betragtning. Endvidere skal vurderingen foretages i forhold til hver enkelt da1tersel-

skabsinvestering. Såfremt mellemholdingselskabet har en beholdning af egne aktier, skal de anses

for ejet indirekte af dets aktionærer og skal dermed fordeles forholdsmæssigt.

Denne betingelse har ligeledes givet anledning til anmodninger om bindende svar, idet komplekse

koncernstrukturer og omstruktureringer hurtigt vanskeliggør vurderingen af indirekte og direkte

ejerandele. De bindende svar understøtter konkret, at både indirekte og direkte ejerandele skal indgå

i vurderingen. Endvidere bekræftes det, at hensigten med mellemholdingselskabet har betydning i

vurderingen, idet mere end 50% af aktierne i mellemholdingselskabet skal være ejet af selskaber,

der kan modtage skattefrit udbytte fra mellemholdingselskabet, hvilket implicit ligger i betingelsen.
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Den sidste betingelse er, at aktierne i moderselskabet ikke er optaget til handel på et reguleret mar-

ked eller en multilateral handelsfacilitet. Betegnelsen i betingelsen er dermed bredere end blot at

omfatte børsnoterede selskaber. Det er udelukkende moderselskabets notering, der har betydning og

dermed ikke, at en af selskabsaktionærerne er noteret.

F or hvad angår koncernselskabsaktier, er disse ligeledes omfattet af værnsreglen, jf. ABL § 4 B, stk.

2, hvormed datter- og koncernselskabsaktier behandles ens. Dog indeholder bestemmelsen om ko n-

cernselskabsaktier ikke henvisning til betingelse nr. 4 om notering, men det vurderes at være gæl-

dende.

Værnsreglen har givet anledning til mange fortolkningsproblemer, hvilket har affødt mange fore-

spørgsler til Skatterådet i form af anmodninger om bindende svar, hvilket i et bredt omfang imidler-

tid har vist sig at kune bidrage til grundlag for praksis omkring, hvorledes værnsreglen skal anven-

des.

S. Praktiske problemstilinger

5.1. Værnsreglen mod meUemholdingselskaber

V ærnsreglen mod mellemholdingselskaber i ABL § 4 A, stk. 3 har resulteret i, at nogle koncerner

befinder sig i en situation, hvor de er omfattet afværnsreglen, og nogle af selskabsaktionærerne der-

for vil blive porteføljebeskattet af deres investeringer, hvor de før undgik beskatning.

I nogle koncerner vil der derfor være et ønske om at undgå værnsreglen, hvilket kan ske hvis:

1. den primære funktion ikke er ejerskab i datterselskabsaktier, eller

2. der udøves reel økonomisk virksomhed vedrørende investeringen i datterselskabsaktier, eller

3. 50% eller mere af aktiekapitalen i moderselskabet ejes af selskaber, som er skattepligtige til

Danmark, der vile kunne modtage skatteÍì-it udbytte fra datterselskabet ved direkte ejerskab,

eller

4. moderselskabet er noteret

5.1.1. Undgå første betingelse - primær funktion

Hvis et moderselskab bliver omfattet af værnsreglen, er det muligt at gennemføre nogle strategiske

tiltag i selskabet således, at selskabets primære funktion ikke længere er ejerskab af datterselskabs-

akti er.
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Alternativer til datterselskabsinvestering kunne feks. være at investere i porteføljeaktier, investere i

ejendomme, igangsætte en produktion osv. Det er i den sammenhæng vigtigt at være opmærksom

på, at der ikke må være tale om passiv kapitalanbringelse, hvor administrationen omkring investe-

ringerne i f.eks. porteføljeaktier eller ejendomme udføres af en ekstern part, jf. nærmere behandlet i

afsnit 4.1.

Herudover skal selskabets ledelse være opmærksom på udviklingen i de forskellge investeringer,

idet der kan ske ændringer i volumen og afkast afhængigt at makroøkonomiske forhold. Derfor skal

investeringerne løbende overvåges og revurderes, således at der ikke sker forskydning i volumen set

i forhold til datterselskabsinvesteringen, så denne investering igen bliver den primære funktion. Sel-

skabets skattemæssige stiling i forhold til aktiebesiddelsen kan således ændres løbende afhængigt

af opfyldelse af denne betingelse.

5.1.2. Undgå anden betingelse - reel økonomisk virksomhed

På samme måde som med den primære funktion, er det muligt for moderselskabet at igangsætte

nogle aktiviteter på det operationelle niveau således, at der bliver etableret reel økonomisk virk-

somhed omkring investeringen i datterselskabsaktier.

I forbindelse med aktiviteten skal der ansættes aflønnet kompetent personale, og selskabet skal etab-

lere fysiske lokaler, hvorfra administrationen af datterselskabsinvesteringerne udføres. Herudover er

det afgørende, at moderselskabet har indflydelse og udøver aktiv ledelse i datterselskaberne via be-

styrelsesposter. Der henvises i øvrigt til afsnit 4.2.

Umiddelbart vil etableringen af reel økonomisk virksomhed omkring datterselskabsinvesteringerne

kræve mange nye tiltag i et eksisterende holdingselskab, hvor der førhen kun har været besiddelse

af datterselskabsaktier og ingen øvrig aktivitet. Derfor vil denne del afværnsreglen være omfatten-

de at undgå, hvorfor de øvrige betingelser ofte, afhængigt af den konkrete situation, er nemmere "at

påvirke" .

5.1.3. Undgå tredje betingelse - majoritetstest

Denne betingelse vil forventelig i praksis være den, koncerner vil forsøge at undgå, idet dette kan

være muligt via omstruktureringer, og de øvrige betingelser ovenfor måske ikke er muligt at ændre i

de konkrete tilfælde. Endvidere er undgåelse af den tredje betingelse afhængig af en konkret hæn-

delse/omstrukturering, hvorefter selskabernes beskatningsforhold alene påvirkes i forbindelse med
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ændring af koncemstrukturen samt ejerforhold og ikke efterfølgende, hvilket kan være tilfældet i de

i afsnit S. L .1. og 5.1.2. omtalte forhold.

Afhængigt af den konkrete situation vil der være forskellge løsningsmodeller til at undgå at være

omfattet afværnsreglen, men forud herfor er der følgende forhold, der bL.a. skal overvejes:

€I Ejeraftaler

€I Likviditetsberedskab

€I Fremførbare skattemæssige underskud

€I Realiseret tab fremførsel eller urealiserede gevinster på værdipapirer

€I Sambeskatning

€I Lån samt placering heraf

€I Typer af aktiver

€I Aktionærernes investeringsplaner og fremtidsønsker

De ovennævnte forhold kan have afgørende betydning for valg af omstrukturerings- og løsnings-

model for den konkrete koncemstruktur. Ovenstående forholds aktualitet afliænger af den konkrete

situation, og hvilken omstrukturering der skal til, før den ønskede struktur opnås.

I den forbindelse kan der overvejes følgende strukturmæssige ændringer:

I. Selskabsaktionæren kan forøge sin aktiepost, således at I O%-ej erkravet er opfyldt

a. Kapitalforhøjelse

o AlB - aktier

b. Opkøb

c. Fusion

2. Selskabet kan sælge aktieme til den personlige aktionær

a. Alternativt salg til den personlige aktionærs pensionsordning

3. Selskabsaktionæren kan investere direkte i datterselskabet

4. Investeringen i datterselskabsaktier overføres til et udenlandsk selskab

Løsningsforslagene behandles i det efterfølgende med udgangspunkt i følgende koncemstruktur,

hvor der kun er 40% af selskabsaktionærerne, der indirekte ejer 10% af aktierne i Drift og derfor

kunne modtage skattefrit udbytte ved direkte ejerskab, hvormed Mellemholding er omfattet af

værnsreglen, da det forudsættes, at de øvrige betingelser i værnsreglen er opfyldt:
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Selskab 1 Selskab 2 Selskab 3 Selskab 4

20% 20% 40%

Mellem-
holding

Drift

Figur 15 - Koncernstruktur, nlOdel

Det forudsættes at Selskab I - 4 ejes af personlige aktionærer.

5.1.3.1. Forøgelse af aktiepost

Et forslag til undgåelse af væmsreglens anvendelse i figur is kan være, at Selskab 4 foretager et

kontant kapitalindskud i Mellemholding, hvor der derfor sker en kapitalforhøjelse, således at Sel-

skab 4's ejerandel i Mellemholding kommer op på minimum 50%, hvorefter 3. betingelse ikke vil

være opfyldt.

Derved vil strukturen se således ud:

Selskab 1 Selskab 2 Selskab 3 Selskab 4

50%

Mellem-
holding

4,17% 12,5%

I

Drift

Figur 16 Kapìtalfòrhøjelse i lv1ellemholding

Herefter ejer Selskab 4 i figur 16 nok til, at Mellemholding ikke bliver omfattet afværnsreglen, da

Selskab 4 ejer 50% af Mellemholding og indirekte 12,5% afDrift. De øvrige selskabsaktionærers
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kapitalandele i Mellemholding er forholdsmæssigt reduceret, idet de ikke deltager i kapitalforhøjel-

sen.

Denne løsning kræver, at der er tilstrækkeligt likviditetsberedskab i Selskab 4 til at foretage ind-

skuddet, eller der alternativt kan fremskaffès likviditet via fremmedkapitaL Samtidig hermed æn-

dres ejerforholdene imellem selskabsaktionærerne, hvorfor fordelingen af et fremtidigt afl(ast æn-

dres. Dette vil forventeligt være vanskeligt at gennemføre i praksis, da det kræver enighed blandt

aktionærerne.

Hvis Selskab 4 ikke ønsker bestemmende indflydelse i Mellemholding, eller de øvrige selskabsakti-

onærer ikke ønsker, at Selskab 4 skal opnå bestemmende indflydelse, kan tegningen af de nye aktier

i Mellemholding ske med anvendelse af B-aktier. Dermed tegnes aktier med en lavere eller ingen

stemmeværdi, hvor sidstnævnte blev muligt med den nye selskabslov. Dermed kan de øvrige sel-

skabsaktionærer opretholde deres indflydelse i Mellemholding, og selskaberne undgår ligeledes

tvungen national sambeskatning efter SEL § 3 i, idet der ikke vil være bestemmende indflydelse.

Alternativt kan denne problemstillng løses ved justering af ejeraftalen.

Alternativt til en kapitalforhøjelse kan Selskab 4 opnå 50% ejerskab i Mellemholding ved opkøb af

nogle af de øvrige selskabsaktionærers kapitalandele, hvilket vil have samme konsekvenser, som

belyst ovenfor og samme efterfølgende struktur som i figur 16. Opkøbet kan ud over som vist i fi-

gur i 6, hvor der købes lige mange aktier af Selskab L og Selskab 2, ske ved udelukkende opkøb af

aktier fra en af selskabsaktionærerne. Uanset fremgangsmåden kræver denne omstrukturering, at en

af de øvrige selskabsaktionærer er interesseret i at frasælge.

Endvidere kan forøgelsen af kapitalandelen i Mellemholding ske ved en fùsion mellem to af sel-

skabsaktionæreme, såfremt Selskab 4 indgår i fusionen, hvilket er eksemplificeret nedenfor:
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Selskab 1 Selskab 2 Selskab 3+4

20% 20% 60%

Mellem-
holding

5%
15%

¡

Drift

Figur 17 Fusion mellem selskabs aktionærer

Ovenfor er Selskab 3 og 4 fusioneret, således at de tilsammen har opnået en ejerande1 i Mellemhol-

ding på 60% og indirekte i Drift på 15%, hvormed Mellemholding ikke opfylder betingelse nr. 3 i

væmsreglen, således at de ultimative se1skabsaktionærer ikke porteføljebeskattes.

Personaktionærerne, der nu ejer Selskab 3 og 4 i fællesskab, hvor personaktionæren i det tidligere

Selskab 4 ejer 2/3 af kapitalen i Selskab 3+4, vil nu med fordel skulle benytte sig af en ejeraftale så-

ledes, at der ikke vil eller kan opstå tvister i samarbejdet omkring det fælles Selskab 3+4. Derfor er

denne omstrukturering kun aktuel, såfremt det er muligt for de to aktionærer at komme til enighed

omkring de selskabsretlige-, administrative-, overskudsdisponerings- og ledelsesmæssige forhold

mv.

5.1.3.2. Salg til personlig aktionær

Betingelse nr. 3 i væmsreglen kan ligeledes undgås ved, at en selskabsaktionær frasælger en del af

eller hele sin aktiepost til en personlig aktionær. Dette kan enten være til en af de eksisterende per-

sonlige aktionærer, der ejer Selskab 1-4 i koncernen, eller det kan være til en ekstem part.

I efterfølgende koncern struktur har Selskab L solgt sine aktier til Person i:
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Selskab 2 Selskab 3 Selskab 4

20% 20%

Mellem-
holding

5%

Drift

Figur 18 -, Salg til personlig aktionær

Selskab I har i figur 18 solgt sine kapitalandele i Mellemholding til den personlige aktionær øverst i

strukturen. Herefter er Mellemholding ikke omfattet afvæmsreglen, da der ikke er mere end 50% af

moderselskabets selskabsaktionærer, der ikke ville kunne modtage skattefrit udbytte ved direkte

ejerskab af Drift. Dette skyldes, at 20% af Mellemholding er ejet af Person I, der ikke er omfattet af

SEL § 1 eller SEL § 2, stk. I, litra a og 40% er ejet af Selskab 4, der godt vile kunne modtage skat-

tefrie udbytter fra Drift ved direkte ejerskab.

Et sådan salg vil resultere i beskatning af avance/tab for Selskab i. Person 1 kan vælge at bibeholde

Selskab I og opspare det provenu, Selskab I har erhvervet ved fì'asalget af aktierne. Det kræves

imidlertid, at Person L har midler til at finansiere opkøbet privat, hvis dette alte11atIv skal være en

mulighed.

Alternativt kan aktieposten i Mellemholding sælges til Person l's pensionsordning, hvilket også vil

løse problemstilingen omkring likviditetsbehovet omtalt ovenfor. Depothaveren kan investere i

unoterede aktier i pensionsdepotet, hvis kriterie11e i PBL § 12 er opfyldt.

Endvidere er det en mulighed at likvidere selskaber i koncernen, der ejer aktieposter på mindre end

L 0% af mellemholdingselskabet, idet disse aktionærer i forvejen anses for at eje porteføljeaktier.

Ved denne løsning skal den personlige aktionær ikke finansiere et køb, men porteføIjeaktieme bli-

ver overført til den ultimative aktionær som en del af likviditetsprovenuet. Det bemærkes imidlertid,

at en likvidation vil resultere i realisationsbeskatning i selskabet samt en realiseret avance/tab for

den personlige aktionær på aktierne i selskabet. Derfor kan denne løsning ligeledes være likviditets-
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krævende. Dctte alternativer relevant, såfremt der er personlige aktionærer, der ikke ønsker at op-

spare formuen i et holdingselskab, hvilket kan være tilfældet, hvis f.eks. aktionæren har store rente-

udgifter personligt, og det derfor skattemæssigt bedre kan betale sig at placere renteindtægteme per-

sonligt. Dette skyldes, at renteindtægter i et selskab beskattes med 25% og udbytte fra selskabet

herefter beskattes med op til 42% (san1let 56,5%), hvorimod den personlige aktionær opnår et skat-

tefradrag på 33% af de eksisterende renteudgifter. Dette fradrag udlignes denned af de renteindtæg-

ter, der overføres til det private regi, hvormed skattebesparelsen bliver større.

5.1.3.3. Investere direkte i datterselskabet

V ærnsreglen kan endvidere undgås, hvis en af selskabsaktionærerne, frem for at have sin investe-

ring igennem mellemholdingselskabet, investerer direkte i drift, hvilket er vist i figur 19.

Selskab 1 Selskab 2 Selskab 3 Selskab 4

5% 25% 50%

Meffem-
holding

10%

Drift

Figur 19 - Investering direkte i Drtfi

Ved løsningen ovenfor er der ikke mere end 50% af mellemholdingselskabet, der ejes af danske sel-

skaber, der ikke vile kunne modtage skattefrit udbytte fra Drift ved direkte ejerskab. Dermed vil

Mellemholding ikke blive omfattet afvæmsreglen i ABL § 4 A, stk. 3, men derimod vil Selskab L 's

aktier i Drift blive klassificeret som porteføljeaktier.

De øvrige selskabers ejerandele er tilpasset forholdsmæssigt, således at Selskab 2 og 3 fortsat indi-

rekte ejer 5% afDrift og Selskab 4 indirekte ejer 10% afDrift, hvilket var udgangspunktet i det op-

rindelige eksempel, jf. figur 15.

I praksis vil Selskab i afstå sine aktier i Mellemholding til henholdsvis Selskab 2, 3 og 4, så der ik-

ke sker forskydning i deres ejerforhold. Herefter anskaffer Selskab i aktier direkte i Drift fra Mel-
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lemholding. Aktieinvesteringen klassificeres for Selskab I som porteføljeaktier, og derved undgås

det, at de øvrige selskabsaktionærer anses for at eje aktier direkte i Drift, og dermed porteføljeakti-

er, ved at MeHemholding anses for værende transparent. Afståelsen vil udløse beskatning for Sel-

skab I, idet MeHemholding er omfattet afvæmsreglen på tidspunktet for transaktionen. Tilsvarende

vil der for Mellemholding være tale om statusskifte, hvor Selskab 2 - Selskab 4's aktier omklassifì-

ceres, jf. afsnit 3.2.3. Løsningen vil i praksis være vanskelig at anvende, da en selskabsaktionær

skal tage konsekvensen og lade sig porteføljebeska1te for, at de andre selskabsaktionærer opnår

skattefrihed. Derfor vil det umiddelbart være svæii at komme til enighed omkring denne løsnings-

modeL

5.1.3.4. Investering igennem udenlandsk selskab

Hvis en andel af aktieme i Mellemholding f1yttes til et udenlandsk selskab, der ikke er omfattet af

SEL § 1 og SEL § 2, stk. I, litra a, kan 3. betingelse i værnsreglen undgås, jf. figur 20.

Ud. Selskab 2 Selskab 3 Selskab 4

20% 20% 40%

Melfem-
holding

10%

Drift

Figur 20 -Investering igennem udenlandsk selskab

I eksemplet ovenfor ejes mere end 50% af kapitalen i MeHemholding ikke af selskaber, omfàttet af

SEL § I og SEL § 2, stk. I, litra a, der ikke vile kunne modtage skattefrit udbytte fra Drift ved di-

rekte ejerskab. Dem1ed er MeHemholding ikke omfàttet afvæmsreglen.

Ejeren af Selskab I har etableret et selskab udenfor Danmark, hvortil aktierne i Mellemholding af-

stås. Afståelsen vil her i lighed med foregående eksempler udløse beskatning, idet Mellemholding

er omfattet af værnsreglen på tidspunktet for transaktionen samtidig med, at der vil være statusskifte

for de blivende selskabsaktionærer.
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5.1.4. Undgå fjerde betingelse - notering

At undgå den 4. betingelse i værnsreglen vil være kompleks, idet der er mange formelle krav, der

skal overholdes, når et selskab introduceres på Fondsbørsen. Hvis Mellemholding skal børsnoteres

opstår der bL.a. specifikke krav til forretningsorden, krav til indberetning af visse akticbesiddelser,

opfyldelse af Corporate Governance etc. Med mindre det allerede er en plan for koncernen, vil en

notering derfor ikke være den mest åbenlyse måde, at undgå at blive omfattet af værnsreglen.

5.1.5. Omstrukturering med fokus på værnsreglelI

5.1.5.1. Etablering af personlige holdingseIskaber

De i afsnit 5. I . I. ti 5. I .4. angivne eksempler er forsøg på at undgå værnsreglen forud for transakti-

0ner ved udlodning af udbytte eller salg af aktier i datterselskabet, der kan udløse porteføljebeskat-

ning for selskabsaktionærerne, hvis mellemholdingselskabet er omfattet af værnsreglen. Det kan

imidlertid også have skattemæssige konsekvenser for en koncern, der før ikke var omfattet af

værnsreglen, såfremt der gennemføres omstruktureringer med henblik på f.eks. at skabe en mere

hensigtsmæssig struktur, hvorfor omstruktureringerne skal gennemføres med fokus på betingelserne

i værnsreglen.

I dette afsnit gennemføres en række omstruktureringer i en koncern med henblik på at skabe en me-

re hensigtsmæssig struktur, hvor alle personlige aktionærer får eget holdingselskab, og denned kan

foretage skatteudskydelse samt geninvestere formuen i selskabsregi via deres personligt ejede hol-

dingselskab. Person 1 ejer udover 33,33% af Holding I også 33,33% af Holding 7, jf. fìgur 21.

Alle transaktioner er gennemført med fokus på værnsreglen mod mellemholdingselskaber, således

at selskabsaktionærerne ikke risikerer skattemæssigt statusskifte og beskatning som ved ejerskab af

porteføljeaktier.

Der tages udgangspunkt i følgende koncernstruktur, hvor 4 datterselskaber indirekte ejes af 10 per-

soner:
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Person 2 Person 3 Person 4 Person 5 Person 6 Person 9

100%, 100% 1000/(, 100% 100% 100%

Holdjng 2

Holding 5 Holding ì Holding 8

Hoiding 1

DrJftl Otift4

Figur 21 Ornstrukturering, udgangspunkt med indirekte ejerandele

Hvor det er relevant, idet der er risiko for, at der kan optræde et mellemholdingselskab, er de indi-

rekte ejerandele vist. Som det fremgår, er Holding 6 hverken i forhold til Drift I, 2, 3 eller 4 at anse

som et mellemholdingselskab, idet Holding 3-5 indirekte hver ejer fì'a 15% - 33,33% af dattersel-

skabeme.

Første transaktion er, at Holding 1,2, 7, 8 og 9 sælger deres kapitalandele i datterselskaberne til

Holding 6. Salgene er skattefrie, da der er tale om datterselskabsaktier. Endvidere afstår Holding 6

sine aktier via Holding I i Drift I til udstedende selskab, og da Holding 6 ejer 66,67% af aktierne i

Holding I, der ejer 15% af aktierne i Drift I, kommer Drift I ved afståelsen til at eje 10% egne akti-

er. Denne transaktion er ligeledes skattefri. Herefter erhverver Holding 6 Drift 1 's egne aktier. Dis-

se transaktioner har resulteret i, at hverken Holding 1,2,7,8 eller 9 ejer aktier i datterselskaberne,

men samtlige kapitalandele ejes af Holding 6.

Nu etableres 4 nye holdingselskaber under de allerede eksisterende holdingselskaber ved følgende

handlinger i anført rækkefølge:

Nyt holding I: Holding 3-5 indskyder deres aktier i Holding 6 i Nyt holding I, hvormed der sker til-

førsel af aktiver i det nystiftede "Nyt holding I". Herefter ejer Nyt holding 1 100%

af aktierne i Holding 6.

Nyt holding 2: Det provenu Holding 8 og 9 fik ved afståelsen af deres kapital andele i Drift 4 til

Holding 6, anvendes nu til stiftelse af Nyt holding 2.

Nyt holding 3: Holding 1,2 og 7 stifter Nyt holding 3 ved indskud af det provenu, de fìk ved salg af

deres aktier i datterselskaberne til Holding 6.
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Nyt holding 4: Nyt holding 1 indskyder 40% af aktierne i Holding 6 i Nyt holding 4. Herefter fore-

tages kontant kapitaludvidelse i Nyt holding 4, således at Nyt holding 2 og 3 hver

kommer til at eje 25% af Nyt Holding 4 og Nyt Holding L de resterende 50%.

Ilenned opnås følgende struktur, hvor de nye indirekte ejerandele er indføjet:

Person 3 Person 4 Person 5 Person 9

100% 100% 100% 100cíQ

Holdíng 4 Hofding 5 Holdiog 8

50%

Nyt holdiog 1

50%

Person 8 Person 2

33,33% 16,67"/4 16,67% 100(!,,

Hofding 1 Holding 7 HoJdíng 2

10%

6%,

26,67%

Figur 22 Omstrukturering, nye holdingselskaber, indirekte ejerandele i Drtfi 1-4

Holding 6 er ikke et mellemholdingselskab, idet (60% + 40% x 50%) 80% ejes af Holding 3-5, der

hver indirekte ejer (33,33% x 60% + 33,33% x 50% x 40%) 26,67% af datterselskabeme, og der-

med kan få skattefrit udbytte. Dermed skal de øvrige holdingselskaber vurderes i forhold til Holding

6, der ikke er et mellemholdingselskab, hvorfor der ikke skal ses igennem dette selskab ved vurde-

ringen afvæmsreglens anvendelse. De indirekte ejerandele i Holding 6 er tilsvarende i Drift 1-4,

idet Holding 6 ejer 100% af disse selskaber.

Nyt Holding 4 er ligeledes ikke et mellemholdingselskab, da 50% af aktiekapitalen ejes af selskaber

(Holding 3-5), der indirekte ejer mindst i 0% af aktiekapitalen i Holding 6. Dermed er der ikke mere

end 50% af kapitalen der ejes af selskaber, der ikke vile kunne modtage skattefrit udbytte ved di-

rekte ejerskab. Da Nyt holding 4 ikke er et mellemholdingselskab, skal de øvrige holdingselskaber

vurderes i forhold hertil, idet der ikke ses igennem Nyt holding 4.

De indirekte ejerandele i forhold til Nyt holding 4 er angivet nedenfor:
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Person 3 Person 4 Person 5 Person 9 Person 1 Person 6 Person 8 Person 2

100'% 100% 10m1c 100% 100"k 100%. 33.33% 33,33% 16,67% 10U~;IC,

Holding 8 Holding g Holding 1 Holding 2.

30% 10%

Nyt holdíng 2

12.5%
2.5%

15%

Ny1 holdlng 4

Holdìng 6

Drift 1 Drift 2 Drift 3 DJift4

Figur 23 - Omstrukturering, indirekte ejerandele i Nyt holding 4

Nyt holding 1 og 2 er ikke mellemholdingselskaber, da hele kapitalen ejes af selskaber, der vile

kunne modtage skattefrie udby1ter ved direkte ejerskab af Ny t holding 4, idet selskabsaktionæreme

ejer fra 12,5% - 16,67%. Nyt holding 3 er heller ikke et mellemholdingselskab, idet 60% afkapita-

len ejes af selskaber, der indirekte ejer 15% af Nyt holding 4.
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For at strukturen bliver optimal og samtlige personaktionærer får hver deres holdingselskab, spaltes

Holding 7 i 3 selskaber, som vist nedenfor:

Person 9 Person 1 Person 6 Person 7 Person 8Person 3 PeJson .4

100% 10D% 100% 100% 100% 100%100"16 100%

Holding ;1 Holding 4 Holdìng S Holdin-g 8 Hofding 78

50%

33,33%

Nyt holding 1 Nyt holding 3

Orifl1

Figur 24 -- Omstrukturering, spaltning (J/holdingselskab

Det forudsættes at betingelserne for gennemførelse af en skattefri spaltning er opfyldt.

I forbindelse med spaltningen vederlægges Person 6-8 med nye aktier i et personligt ejet holdingsel-

skab, og Person I vederlægges indirekte ved, at Holding I modtager aktier i Nyt holding 3 i forhold

til Person l's tidligere ejerandel i Holding 7.

Nyt Holding 3 er fOlisat ikke et mellemholdingselskab, idet Holding I ejer 50% af aktiekapitalen og

indirekte 12,5% af Nyt holding 4.

Denned har koncemen opnået en mere hensigtsmæssig struktur uden at risikere at blive omfattet af

værnsreglen. Samtlige personaktionærer har nu et holdingselskab, hvor der kan ske opsparing af af-

kast fra de underliggende datterselskaber.

Drift 1-4 ejes 100% af Holding 6, hvorved Holding 6 ikke vil være omfattet afværnsreglen med

hensyn til disse aktiebesiddelser, hvis lovforslag L 84, vedtages med den anførte femte betingelse,

jf. afsnit 2.2. En fremtidig vurdering af værnsreglen skal derfor vurderes fra Holding 6 og opad i

koncernen.
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5.1.5.2. Undgåelse afværnsreglens anvendelse

L følgende struktur har 10 aktionærer opbygget deres koncernstruktur på baggrund af de hidtidige

regler, hvor det var muligt at foretage skatteudskydelse samt skattefri genplacering af overskudsli-

kviditet fì'a datterselskabet. Koncernstrukturen kan sammenlignes med mange lidt større koncemer i

henhold til FSR's kommentar i lovforarbejdeme94. Selskabeme er fuldt skattepligtige til Danmark. 1

forhold til væmsreglen mod mellemholdingselskaber er det alene majoritetstesten, der er forsøgt

undgået i koncernen i dette løsningsforslag. De øvrige betingelser i værnsreglen er opfyldt.

Ved vurdering af værnsreglens anvendelse startes der nedefra i koncernen, hvorfor værnsreglen

først skal overvejes i forhold til Drift Holding, og dermed om dette selskab skal anses som et mel-

lemholdingselskab i henhold til væmsreglens 3. betingelse.

Koncernen kan præsenteres som følger, inkl. de indirekte ejerandele:

p, P10

100%

Figur 25 ABC, nuværende struktur, indirekte ejerandele af Drif ABC

SI Holding ejer indirekte 12,78%, S2 ejer indirekte 13,9% og SIO Holding ejer indirekte 52,92% af

Drift ABC, og kunne dermed få skattefrit udbyte ved direkte ejerskab. Moderselskabeme ejer sam-

94 Koncernstrukturen kan sammenlignes med eksempel følgende: L 202, bilag 39, Skatteministeriets svar på spørgsmål

fra FSR, side 3 og FSR's kommentar på side 2.
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let (16,1% + 17,S% + 40,7%) 74,30% af aktiekapitalen i Drift Holding og dermed mere end 50%.

Drift Holding er derfor ikke omfattet af væmsreglen.

Da Drift Holding ikke er omfàttet afvæmsreglen skal Drift Holding, når koncemselskabeme højere

op i koncernen vurderes, anses for værende datterselskabet. Her kan SI og S10 udelukkes som mel-

lemholdingselskaberne, da selskabeme er 100% ejet af selskabs aktionærer, der ville kunne modtage

skattefrit udbytte fra Drift Holding ved direkte ejerskab. S2 og S9 ejes af personlige aktionærer,

hvorfor disse selskaber ligeledes kan udelukkes som mellemholdingselskaber. S8 ejer alene porte-

føljeaktier i Drift Holding, hvorfor SS ikke er omfattet afværnsreglen, da der ikke er tale om datter-

selskabsinvestering, tilsvarende er gældende for S9. Det skal således vurderes, om Mellemholding I

er omfattet af væmsreglen som følge af de ultimative selskabsaktionærers indirekte ejerandel i Drift

Holding. De indirekte ejerandele er præsenteret i følgende koncernstruktur:

P3 P4
100%

PS

10U%,

54

Mellem-
holdjrig 2

Figur 26 - ABC, nuværende struktur, indirekte ejerandele af Drtfi Holding

Der er valgt ikke, at præsentere de indirekte ejerandele i forhold til de ultimative selskabsaktionæ-

rer, da selskaberne Mellemholding 2, Mellemholding 3 og Mellemholding 4 ejer under 10% afDrift

Holding ved direkte ejerskab, hvorved værnsreglen allerede på dette niveau er gældende. Det kan

derved konkluderes, at Mellemholding I skal anses for værende et mellemholdingselskab og der-

med ska1temæssigt transparent. Den skattemæssige transparens medfører, at Mellemholding l's sel-

skabsaktionærer bliver skattepligtige af udbytter fra Drift Holding til Mellemholding I, ligesom de
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vil blive skattepligtige af en aktieavance ved Mellemholding I 's eventuelle salg af aktier i Drift

Holding. Mellemholding 2 Mellemholding 4 samt S3 - S4 er imidleiiid ligeledes omfattet af

værnsreglen, idet S3 Holding - S5 Holding og S6 - S7 indirekte ejer mindre end 10% af aktierne i

Drift Holding. Derfor er det ultimative selskabsaktionærer, der er skattepligtige af udbytter fra Drift

Holding samt en eventuel aktieavance enten ved salg af aktierne i Drift Holding, eller f.eks. hvis

Mellemholding 3 afstår aktier i Mellemholding l.

Ved overgangen til indkomståret 2010 var koncern strukturen som angivet i figur 25, hvorfor sel-

skabsaktionærernes indirekte aktiebesiddelser i Drift Holding, via Mellemholding l, skifter status

fra at være skattefrie til at blive porteføljebeskattet. Selskabsaktionærerne kan i forbindelse med et

sådant statusskifte opgøre en nettokurstabssaldo ved overgangen til indkomståret 20 L O, jf. afsnit

3.2.3. Drift Holding har som følge af negativ realiseret værdiudvikling ikke udbetalt udbytte til sel-

skabets aktionærer. Nettokurstabssaldoen skal således opgøres som den forholdsmæssige anskaffel-

sessum, jf. afsnit 3.2.3., fì-atrukket den forholdsmæssige værdi ultimo indkomståret 2009. Inden

denne nettokurstabssaldo er anvendt, hvorefter selskabsaktionærerne bliver beskattet af værdi stig-

ninger og aktieavancer, kan selskabsaktionærerne have interesse i at finde en løsning, hvor aktiebe-

siddelserne skifter status og overgår til skattefrihed som datterselskabsinvesteringer.

Løsning til undgåelse af værnsreglens anvendelse kan, j f. afsnit S.I., bestå af flere elementer. Det er

alene majoritetstesten, der kan påvirkes i denne koncernstruktur, hvorfor efterfølgende alternativer

beskriver, hvordan omstruktureringer kan ændre på den skattemæssige stillng.

I forbindelse med en eventuel løsning af den skærpede beskatning skal det noteres, at personaktio-

næreme ikke ønsker at indskyde yderligere likviditet eller ændre deres forholdsmæssige ejerandel af

Drift ABC.

5.1.5.2.1. Alternatiy 1- Inyestering via fæUes holdingselskab

Mellemholding I kan undgå at blive omfattet afværnsreglen, hvis minimum 50% af de ultimative

selskabsaktionærer indirekte ejer mere end 10% af Drift Holding. Dette kan umiddelbart opnås ved

følgende:

. Vandret fusion af Mellemholding 2 og Mellemholding 3, til Fusioneret Holding L.

. Vandret fusion imeIlem S3, S4 og S5, til Fusioneret S3-SS.

. Lodret fusion mellem Fusioneret Holding I og Fusioneret S3-S5, med førstnævnte som fort-

sættende selskab.
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Såvel S3 Holding, S4 Holding som SS Holding ejer fortsat deres oprindelige indirekte ejerandele i

Mellemholding I, jf fìgur 25.

Mellemholding I er således fortsat omfattet afværnsreglens betingelser, hvorimod dette kan und-

gås, hvis P5's holdingselskab indgår et samarbejde med en af de øvrige selskabsaktionærer. Samar-

bejdet kunne bestå af en skattefri fusion med enten P3 ' s holdingselskab eller P4' s holdingselskab,

hvor fusion med sidstnævnte, til Fusioneret Holding 2, vil medføre følgende koncernstruktur:

2M'%

100t/,;

P3

p, P,o

16,1%

Figur 27 -ABC, indirekte ejerandel efier jÚsioner og P4 og P5's indgåelse afsamarbejde

På baggrund af den ændrede struktur er Mellemholding I ikke omfattet af værnsreglen, da Fusione-

ret Holding 2 ejer (76,19% x 67,80%) 51,66% af Mellemholding L samt har en indirekte ejerandel i

Drift Holding på 10,03%. Majoritetstesten er således ikke opfyldt, hvormed Mellemholding I ikke

anses for at være skattemæssigt transparent. Det skal herefter vurderes om Fusioneret Holding I og

Mellemholding 4 er omfattet afvæmsreglen. Mellemholding I vil ved disse vuderinger anses som

datterselskab. Fusioneret Holding I er ikke omfàttet af værnsreglen, idet såvel 83 Holding som Fu-

sioneret Holding 2 vile kunne modtage skattefrit udbytte fra Mellemholding L ved direkte ~jerskab,

Mellemholding 4 er ligeledes ikke omfàttet afværnsreglen, da 86 indirekte ejer 24,15% af Mellem-

holding I samt mere end 50% af Mellemholding 4.

Tilsvarende vile være gældende, hvis Mellemholding 3 og Mellemholding 4, i forhold til den op-

rindelige struktur i fìgur 25, fusionerer i stedet for Mellemholding 2 og Mellemholding 3, hvorefter

PS's holdingselskab kan indgå et samarbejde med P6's holdingselskab. Dette medfører, at Mellem-
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holding I ikke vil være omfattet afværnsreglen. Strukturen hvor PS indgår samarbejde med P6 er

ilustreret i følgende fìgur.

P3

100%

83 Holding $4 Holding PS P6 P7

100"1"
37,12%

P8 piaPi 33 S4 Fusìoneret
Holding 2A

$0"%
88,,99%

100"¡;~

FllSiof1eret
Holding 1 A

S8 Holding S 1 o Holding

Mellem~
holding 1 12,63% S10

Drif Holdíng

Orif
ABC

Figur 28 - ABC, indirekte ejerandele efier P 5 og P6's indgåelse ar smnarbejde

Ifølge fìgur 28 ejer Fusioneret Holding 2A indirekte 12,63% afDrift Holding samtidig med, at sel-

skabet ejer mere end 50% af Mellernholding I, (88,99% x 73,10%) 65,06%. I lighed med strukturen

i fìgur 27 skal der herefter ses på Mellemholding I som datterselskab, når værnsreglen skal vurderes

i forhold til Mellemholding 2 og Fusioneret Holding lA. Sidstnævnte er ikke omfattet som følge af

Fusioneret Holding 2A's indirekte ejerandeL. Tilsvarende er Mellemholding 2 ikke omfattet af

værnsreglen, da S3 Holding ejer 60% af Mellemholding 2 samt indirekte 16,14% af Mellemholding

1.

Et samarbejde mellem PS og P7 vil modsat ikke medføre, at Mellemholding I går fri afværns-

reglens anvendelse, da der fortsat vile være tale om pOlieføljeinvestering.

Overordnet kan det således konkluderes, at såfremt P5 indgår et samarbejde med enten P3, P4 eller

P6, kan strukturen undgå at blive omfattet afvæmsreglen og de skattemæssige følger heraf.

Et samarbejde i form af f.eks. skattefri fusion mellem S4 Holding og SS Holding kan være vanske-

lig at indgå uden, der sker skævvridning i ejerandele, bestemmende indflydelse etc. Har holdingsel-
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skaberne f.eks. andre aktiviteter, er det ikke nødvendigvis ønsket fra P4 at have de samme aktivite-

ter, som PS tidligere har haft i SS Holding. Endvidere kan der være skattemæssige værdier samt

skattemæssige underskud til fremførsel, der vil gå tabt i forbindelse med en skattefri fusion.

Alternativt til fusion kan værnsreglen undgås ved, at de personlige aktionærer, der indgår et samar-

bejde, stifter et nyt selskab, Nystiftet Selskab, hvor deres personlige holdingselskaber ikke indblan-

det. Herefter foretages følgende:

(l Nystif'tet Selskab erhverver P4's indirekte ejerskab af Mellemholding 2

(l Nystiftet Selskab erhverver PS's indirekte ejerskab af Mellemholding 3

Såfremt P3, P4 og PS ønsker, at adskile den bestemmende indflydelse omkring fremtidige udbytter

fra Mellemholding 2 og Mellemholding 3, kan følgende transaktioner forud for Nystiftet Selskabs

fømævnte erhvervelser foretages:

(l Mellemholding 2 spalte s i forholdet 60/40, hvor S3 ender med at eje de 60% fùldt ud, mens

Nystiftet Selskab ejer de 40%.

(l Nystiftet Selskab, der ejer den spaltede andel på 40% af Mellemholding 2, fùsionerer heref-

ter med MellemhoIding 3.

Den første transaktion medfører, at S3 ejer 100% af Mellemholding 2, mens Mellemholding 2 ejer

(60% x 26,90%) 16,14% af Mellemholding l. De resterende 40% af Mellemholding 2's ejerandel af

Mellemholding i fusioneres sammen med Mellemholding 3, hvorefter Mellemholding 3 som fOli-

sættende selskab ejer (40,9% + 40% x 26,90%) 51,66% af Mellemholding L

Mellemholding 2 ejes indirekte i 00% af P3, mens Mellemholding 3 efter det Nystifet Selskabs er-

hvervelser indirekte ejes i fællesskab afP4 og PS. På den måde kan P3 selv styre, hvornår der skal

ske udbytteudlodning fra Mellemholding 2, mens P4 og P5 ikke er afhængige afP3's bestemmende

indflydelse omking udlodning af udbytter fra Mellemholding 2.

Ejerandelene imellem personaktionærerne i Nystiftet Selskab, P4 og PS, kan enten fordeles på bag-

grund af de oprindelige indirekte ejerandele af Mellemholding i eller på baggrund af et fællesdrevet

selskab der er ejet 50/50. Hvis sidstnævnte ejerforhold indgås, vil der ved Nystiftet Selskabs er-

hvervelse af aktiebesiddelserne skulle ske en værdiansættelse af Mellernholding 2 og Mellemhol-

ding 3, hvor der tages højde for forskellen i eventuelle fremtidige udbytteandele fra datterselskabet.
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Handelsværdien reguleres i lighed med, at PS ved den indirekte ejerandel førhen vile have opnået

et støne afkast end P4. Udligning af forskellen i fì-emtidige udbytteandele er dermed foretaget, og

de personlige aktionærer vederlægges herfor i de eksisterende holdingselskaber.

Fordelingen af ejerforholdet vil afhænge af de enkelte personaktionærers ønsker og forventninger til

det fremtidige samarbejde. Dette må bero på en konkret vurdering i forhold til personaktionærernes

ønsker, fremtidige investeringsplaner, indbyrdes forhold, økonomiske overvejelser, samt hvorvidt

de vil indgå en ejeraftale, der kan tage højde for eventuelle skævvridninger.

I figur 29 er den nye struktur ved stiftelse afNystiftet Selskab præsenteret. De personlige aktionæ-

rer, P4 og P5, ejer en forholdsmæssig andel afNystiftet Selskab i forhold til deres oprindelige indi-

rekte ejerandel af Mellemholding l.

P3

100%

p, S3

100% 100%

Figur 29 - ABC, med nysttfietfælles holdingselskab

p,o

100%-

S10 Holding

100%

S,o

Finansieringen i forbindelse med stiftelsen af Nystiftet Selskab samt Nystiftet Selskabs finansie-

ringsdel i forhold til erhvervelsen af aktierne i Mellemholding 2 og Mellemholding 3 kan enten

komme fra det private regi eller i form af finansiering fra de eksisterende mellemholdingselskaber.

De eksisterende mellemholdingselskaber opnår et provenu fra salget af aktierne, hvilket kan anven-

des som mellemfinansiering afNystiftet Selskabs købesum. Finansieringsdelen mellem selskaberne

medfører, at de fortsat eksisterende S4 og SS har et tilgodehavende hos Nystiftet Selskab. Dette tiI-
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godehavende skal forrentes, hvorfor der opstår en renteindtægt, der skal betales skat af mens der

modsat opnås fradrag for renteudgifterne i Nystiftet Selskab. Dette fradrag kan ikke nødvendigvis

udnyttes skattemæssigt, hvorfor der opstår et skattemæssigt underskud til fremførsel, idet de eksi-

sterende selskaber, S4 og SS, samt Nystiftet Selskab ikke er sambeskattet. Hermed neutraliseres

henholdsvis renteindtægterne og -udgifter ikke, hvorfor der opstår en mindre fordelagtig skattemæs-

sig optimering af de skattepligtige indkomster. Beskatning af renteindtægterne i de eksisterende

mellemholdingselskaber vil afhænge af de øvrige skattemæssige forhold, der er i disse selskaber,

herunder om S4 og S5 har andre skattepligtige investeringer etc. Dette skal således vurderes konkret

for den enkelt selskabsaktionær og deimes tilknyttede selskaber.

5.1.5.2.2. Alternatiy II - Bredere perspektiv

I forhold til den oprindelige koncernstruktur kan en altemativ løsning være, at de aktionærer, der al-

lerede ved den nuværende koncernstruktur, jf. figur 25, kan modtage skattefrie udbytter fra Drift

ABC, erhverver tilstrækkelige ejerandele i Mellemholding i til, at værnsreglen ikke gøres gælden-

de. Dette kan være muligt ud fra den givne situation, hvis der foretages følgende:

e S 10 afstår skattefrit den direkte ejerandel på 20,6% i Drift ABC til Mellemholding i

e Kapitalforhøjelse i Mellemholding i, hvor det alene er S i O, der foretager kapitalindskuddet,

svarende til den tidligere forholdsmæssige ejerandel i Drift ABC

Drift Holding vil herefter ikke være omfattet afværnsreglen grundet SI, S2 og SlO's ejerandele.

Mellemholding L vil efter købet af den direkte ejerandel afDrift ABC eje en samlet direkte og indi-

rekte ejerandel afDrift ABC på (19,4% x 79,4% + 20,6%) 36,01%. Herafejede SIO oprindeligt

20,6%, svarende til den direkte ejerandel, hvorfor S i O skal foretage kapitalindskud svarende tii

(20,6% / 36,01 %) 57,21 % af den samlede kapital i Mellemholding l. Den resterende ejerandel af

Mellemholding i på (100% - 57,21%) 42,79% fordeles forholdsmæssigt mellem Mellemholding 2-

Mellemholding 4. Dette altemativ giver følgende struktur:
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Figur 30 ABC, indirekte ejerandel ved et bredere perspektiv

Mel1emholding I vil ikke være omfattet afværnsreglen, da SLO ejer mere end 50% af kapitalen i

selskabet og kan modtage skattefrie udbytter fra Drift Holding. Den efterfølgende vurdering, af om

Mellemholding 2 - Mellemholding 4 er omfattet afværnsreglen er præsenteret i figur 30, hvor de

indirekte ejerandele i Melleni0lding I er vist. Såvel Mel1emholding 3 som Mellemholding 4 er ik-

ke omfattet afværnsreglen, hvorimod Mel1emholding 2 er omfa1tet, da S3, der ejer mere end 50%

af kapitalen, alene har en indirekte ejerandel på 6,91% af Mellemholding 1. Koncernstrukturen er

herefter ikke blevet mindre kompleks, mens værnsreglen fortsat er gældende på et højere niveau i

koncernen. Løsning omkring værnsreglen for Mellemholding 2, vil være enslydende med de tidlige-

re alternativer, jf. afsnit 5.1.5.2. I., hvor der indgås et samarbejde.

SIO's salg og efterfølgende indirekte køb af 20,6% afDrift ABC medfører, at SIO ikke som førhen

modtager 20,6% af udbytte fra Drift ABC før udbytte videreudloddes fra Mellemholding 1. Modsat

får S i O bestemmende indflydelse i Mellemholding I, hvilket for de resterende aktionærer betyder,

at det er S 1 O, der har eneretten over selskabets investeringsplaner etc. En problemstiling omkring

bestemmende indflydelse vil umiddelbart kunne løses ved, at kapitalforhøjelsen sker ved, at S L O

tegner B-aktier, der ikke har samme stemmerettighed som A-aktierne. På den måde kan den be-

stemmende indflydelse udvandes, således at de oprindelige aktionærer i Mellemholding L fortsat

har medbestemmende indflydelse.
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Dette alternativ medfører overordnet set følgende:

€l Koncernstrukturen bliver ikke mindre kompleks

€l Mellemholding I undgår omfatteIse af værnsreglen

€l S L O opnår indirekte ejerandel i stedet for direkte ejerandel

€l Provenu og udbytteudlodninger fra Drift ABC ændrer betalingsstrøm, hvorfor S L O først

modtager udbyttet/provenuet ved efterfølgende videreudlodning af Mellemholding I Dette

sker måske ikke i samme indkomstår.

€l Samarbejde skal etableres mellem P3-P7 og S 10 i forhold til ejerskabet af Mellemholding 1.

€l S 10 opnår enten bestemmende indflydelse eller medbestemmende indflydelse i Mellemhol-

ding L

€l Værnsreglen er fortsat gældende for Mellemholding 2.

Alternativet vil forventeligt ikke være det mest oplagte alternativ, da alternativ I medfører samme

krav om samarbejde imellem enten P3, P4 eller PS samt på baggrund af ovenstående faktorer. Valg

af alternativ afhænger af, hvad der kan aftales de personlige aktionærer imellem, hvorved alternativ

II kan blive relevant.

5.1.5.2.3. Alternatiy HIlnyestering i personligt regi

Alternativ I og alternativ II er løsninger, hvor alle aktionærerne ender med at kunne få ska1tefrie

udbytter ført op til et holdingselskab, hvor formuen kan reinvesteres, mens den enkelte personaktio-

nær selv kan bestemme, hvornår der skal ske udlodning af udbytte fì'a det personlige holdingsel-

skab. Alternativerne er dog forudsat, at to personaktionærer er fælles om et afholdingselskaberne,

hvor de i fællesskab skal aftale, hvornår der skal udloddes udbytte etc.

Kan et samarbejde mellem to personaktionærer ikke opnås, bliver konsekvensen, at selskaberne

fortsat vil være omfattet afværnsreglen. Alternativt hertil kan de fem aktionærer, P3-P7, indgå et

fælles samarbejde om ejerskab af Mellemholding I i personligt regi således, at beskatningsreglerne

er ens for alle aktionærerne samtidig med, at de enkelte personaktionærer ikke skal blive enige om,

hvem der skal have eget holdingselskab, og hvem der skal indgå et samarbejde med eksempelvis

P5.

Strukturen, hvor P3-P7 ejer Mellemholding I direkte, kan præsenteres som følger:
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Figur 31 - ABC, Mellemholding 1 ejet direkte afP3-P7

Denne løsning er et simpelt alternativ, hvor alle personlige aktionærer ender med at eje deres oprin-

delige indirekte andel af Mellemholding I i personligt regi. Løsningen medfører, at der først sker

beskatning ved udbytteudlodning fra Mellemholding 1, hvorfor beskatningen i selskabsregi af afka-

stet fra Drift ABC, på baggrund afværnsreglen, undgås. Alternativet resulterer i, at der sker en lige-

lig beskatning for person aktionærerne samtidig med, at de i fællesskab skaber en løsning til værns-

reglens undgåelse, hvor alle personaktionærerne ofrer muligheden for skatteudskydelse og genpla-

cering af fOl1nuen ved ejerskab af et personligt holdingselskab. Samarbejdet omkring ejerskabet af

Mellemholding L vil forventeligt kræve en ejeraftale, hvor personaktionærerne aftaler, hvornår af-

kast skal udloddes, hvordan formuen skal placeres etc.

Ved omstrukturering som i de præsenterede alternativer er det vigtigt, at personaktionærerne har

kendskab til, hvorvidt det enkelte mellemholdingselskab har generet værdistigning eller værditab i

forhold til den oprindelige anskaffelsessum. Dette skyldes, at såfremt der fusioneres, vil der ikke

ske beskatning i personligt regi. Derimod vil derved likvidation af mellemholdingselskabet ske be-

skatning som aktieindkomst i personligt regi. Da der i den konkrete struktur er tale om unoterede

aktier, vil et eventuelt tab for den enkelte aktionær blive fradragsberettiget i personlig indkomst, så-

fremt et skattemæssigt aktietab overstiger den personlige aktionærs øvrige aktieindkomst. L forbin-

delse med alternativ HI vil dette være relevant, idet personaktionærerne kan vælge mellem at fusio-

nere alle de mellemliggende selskaber, med Mellemholding i som fortsættende selskab, eller alter-

nativt likvidere de mellemliggende selskaber, hvorefter personaktionærerne ejer Mellemholding i

direkte.
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L forbindelse med de enkelte omstruktureringer cr det ligeledes vigtigt at overveje niveauet af netto-

kurstabssaldoen. Beskatningsværdien af pOlieføljeselskabet skal ved enten lagerbeskatning eller ved

et salg af aktiebeholdningen ikke være højere end den opgjorte nettokurstabssaldo. Dette skyldes, at

en aktieavance der overstiger nettokurstabssaldoen, vil medføre beskatning hos de enkelte porteføl-

jeaktionærer. Udbytter kan ikke modregnes i nettokurstabssaldoen, hvorfor aktionærerne før even-

tuelle omstruktureringer skal være enige omkring eventuelle udlodninger. Det er tilsvarende vig-

tigt, at de enkelte aktionærer er bevidste om et eventuelt fremtidigt statusskifte i forhold til m.ellem-

holdingselskabets eller de andre aktionærers handlinger, der kan medføre realisationsbeskatning af

porteføljeaktierne. Aktionærernes samlede investeringsplan skal således være afstemt personaktio-

nærerne imellem for at kunne opretholde den mest gunstige skattemæssige situation for de enkelte

aktionærer.

Den endelige vurdering af, hvilken løsning der er mest optimal for koncernen i forhold til et ønske

om at undgå beskatning ved værnsreglens anvendels..~, er dermed en konkret vurdering fra investo-
?:i;

rernes side. Værnsreglen kan ikke undgås uden, at dette afleder andre forhold, der skal overvejes.

På baggrund heraf er det således ikke alene det skattemæssige perspektiv, der skal være i fokus ved

eventuelle omstruktureringer.

5.2. Holdingselskab kontra personligt regi

De gældende aktieavancebeskatningsregler, hvor selskabers aktieinvesteringer i noterede porteføl-

jeaktier bliver lagerbeska1tet, har den konsekvens at personlige aktionærer, der ønsker at foretage

reinvesteringer i et holdingselskab, rammes af en hårdere beskatning.

Tidligere har det været en fordel at bibeholde et personligt holdingselskab, når en personlig aktio-

nær ønskede at afstå et underliggende datterselskab, f.eks. ved et generationsskifte. Dermed kunne

provenuet forblive i holdingselskabet og reinvesteres, 11Vonned der kunne generes et løbende afka~t

af formuen. Dette vil med de gældende regler resultere i dobbeltbeskatning, hvilket er præsenteret i

tabel 8.

På baggrund heraf vil det for personer umiddelbart ikke være lukrativt fra indkomståret 20 I O og

fremefter at reinvestere i porteføljeaktier via et holdingselskab, og det skattemæssige incitament til

at drive investeringsvirksomhed i selskabsform frem for personligt regi vil blive mindre. Derfor vil

det for personer, der på nuværende tidspunkt investerer via et holdingselskab, skulle overvejes om
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det skattemæssigt er en fordel at likvidcre selskabet og fremadrettet investere fonnuen i personligt

regi.

Likvideres holdingselskabet, overføres aktiverne i selskabet til den personlige aktionær som en del

af likviditetsprovenuet. Denne likvidation resulterer i realisationsbeskatning af den personlige akti-

onærs aktier i holdingselskabet, hvilket kan være likviditetskrævende afhængigt af størrelsen på den

latente skat på aktierne.

L forbindelse med overvejelsen omkring at investere i porteføljeaktier igennem et holdingselskab el-

ler ej, skal der derfor foretages en afvejning mellem på den ene side den beskatning likvidationen

udløser her og nu og på den anden side den løbende dobbeltbeskatning, der vil være konsekvensen

ved fOlisat investering via et holdingselskab. Dobbeltbeskatningen kontra investering i personligt

regi er præsenteret, hvor det er forudsat at aktieindkomsten beskattes med 42%:

Med
holding;selskab

Uden
hoIding;selskab

P orteføl¡ eaktiesels kab
Indkomst
Selskabsskat, 25%

Til rådighed for udbytte

100,00
-25,00

75,00

100,00
-25,00

75,00

Personligt holdingselskab
Udbytte/aktie avance
Selskabsskat, 25%

Netto efter skat

75,00
- I

56,25

Personlige aktionær
Aktieindkomst
Skat af aktieindkomst, 42%

Netto efter skat

56,25
-23,63

75,00
-3 I

43,50

Skat i alt 67,38 56,50

Tabel 8 - Holdingselskab kontra personligt regi, hk~je progressionsgrænse

Den personlige aktionær vil med de gældende aktieavancebeskatningsregler og fortsat investering

via et holdingselskab rammes af en samlet skat på 67,38% mod en skat på 56,50%, hvis investerin-

Side 106 af II 9



gerne foretages i personligt regi. Dobbeltbeskatningen vil dermed medføre et lavere afkast løbende i

selskabsregi.

Hvis der sondres mellem at likvidere holdingselskabet eller bevarelse af holdingselskabet, skal det

vurderes, hvor stor beløhsmæssig beskatning likvidationen resulterer i for den personlige aktionær.

Såfremt holdingselskabet ikke har en likvidbeholdning, der indgår i udlodningen til den personlige

aktionær, vil aktionæren skulle ud og lånefinansiere eller alternativt afstår aktier til brug for finan-

sieringen af skatten i forbindelse med likvidationen. Endvidere vil der efter likvidationen være skat-

ten af likvidationsprovenuet mindre at reinvestere i personligt regi kontra, hvad der vile være at re-

investere i selskabet. Det løhende afkast vil således være reduceret som følge af beskatningen i for-

bindelse med likvidationen, når investeringen foretages i personligt regi. Beskatningen ved likvida-

tionen kompenseres ved det efterfølgende afkast på investeringer i personligt regi, der beskattes

lempeligere end ved investering i selskabsregi, jf. tabel 8.

Der er imidleiiid f1ere faktorer, der påvirker vurderingen, herunder:

e Afkast af investering

e Formuens størrelse

e Selskabets nettokurstabssaldo

e Selskabets valg afbeskatningsmetode, lager-/realisationsbeskatning

e Nuværende og fremtidige beskatningsregler

Disse faktorer gør vurderingen vanskelig at foretage på et generelt niveau, idet faktorerne afhænger

af den konkrete situation.

Det kan, afhængigt af de ovenfòr nævnte faktorer, være fordelagtigt at foretage reinvestering af

formuen via et selskab, idet beskatningen ved en likvidation i f0n11 af realisation af en aktieavance

er afgørende og kan tage lang tid at genindtjene. På baggrund heraf vil det være nødvendigt i hver

enkelt situation at overveje alle faktorer og foretage en individuel vurdering, når det overvejes, om

holdingselskabet skallikvideres eller ej.

Såfremt afkastet viser sig at være negativt, vil det konsekvent være mere fordelagtigt at investere i

personligt regi, idet det procentvise tab af den beskattede formue i personligt regi er lavere end af

den reinvesterede formue i selskabet.
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Det kan alternativt med fordel overvejes at de allerede igangsatte investeringer i selskabet bibehol-

des til det er fordelagtigt at afstå, men nye investeringer foretages i det personlige regi, idet der der-

ved fremadrettet undgås dobbeltbeskatning. I den forbindelse skal der være fokus på anvendelsen af

en eventuel nettokurstabssaldo i selskabet, før investeringerne L 00% er overføii ti det personlige

regi. Det skal således konkret vurderes, hvor og hvornår investeringer skal foretages, samt hvor den

frie kapital er placeret før ny investering

5.3. Delkonklusion

Med fokus på værnsreglens underliggende betingelser kan der foretages strategiske- og/eller struk-

turelle ændringer i en koncern således, at værnsreglen kan undgås.

I forhold til værnsreglens I. betingelse, primær funktion, kan der gennemføres alternative investe-

ringer, således at moderselskabets primære funktion ikke længere er ejerskab i datterselskabsaktier.

Der må i den forbindelse ikke være tale om passiv kapitalanbringelse, og ledelsen skal være op-

mærksom på udviklingen i investeringerne, således at ændring i volumen og afkast ikke påvirker

omfattelsen af betingelsen.

Værnsreglens 2. betingelse, reel økonomisk virksomhed, kan undgås, såfremt moderselskabet an-

sætter aflønnet kompetent personale, etablerer fysiske lokaler, opnår indflydelse og udøver aktiv le-

delse i datterselskabet.

Majoritetstesten, værnsreglens 3. betingelse, kan undgås ved strukturelle ændringer i koncernen.

Herunder kan selskabsaktionærerne forøge deres aktiepost i datterselskabet eller afstå aktier i mel-

lemholdingselskabet til personlig aktionær eller udenlandsk selskab. Alternativt hertil kan der inve-

steres direkte i datterselskabet. Flere af strukturændringerne kan være likviditetskrævende og kan

påvirke de indbyrdes ejerforhold.

4. betingelse i værnsreglen, notering, kan endvidere påvirkes, såfremt mellemholdingselskabet bli-

ver noteret, hvilket imidlertid indbefatter flere krav og administrative byrder.

Når der i praksis gennemføres strukturelle ændringer i komplekse koncerner, skal der være fokus på

værnsreglen således, at et skattemæssigt statusskifte ikke risikeres ved omfatteIse af værnsreglen.
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Det er muligt ved omstruktureringer at undgå omfatteIse afværnsreglens 3. betingelse, hvor Here al-

ternative løsningsforslag kan forekomme. I íàrhold til hvert alternativ skal fordele og ulemper vur-

deres ud fra den konkrete situation, idet omstruktureringer kan påvirke ejerforhold, udbytteforde-

Ling, likviditet, aktionærers besiddelse af eget holdingselskab etc. samt have skattemæssige konse-

kvenser.

Det kan konkLuderes, at væmsreglens konsekvenser i praksis kan undgås ved såvel strategiske som

strukturelle ændringer i koncernen, hvor der for hvert enkelt løsningsforslag skal vurderes Here for-

hold samt tages højde for aktionæremes ønsker, fÌemtidige planer etc. Den endelige løsning vil så-

ledes ikke alene blive baseret på de skattemæssige konsekvenser.

Vurderingen af om fremtidige investeringer skal foretages via et selskab eller i personligt regi, af-

hænger af Here faktorer, der vil være individuelle i forhold til det konkrete tilfælde. Der kan således

ikke konkluderes generelt på, hvor det vil være mest fordelagtigt at placere formuen til reinveste-

nng.
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6. Konklusion

Ved selskabers aktiebesiddelser sondres der mellem tre typer af aktier ved beskatning af aktieavan-

cer/-tab og modtagne udbytter. Aktietyperne er datterselskabsaktier, koncernselskabsaktier samt

porteføljeaktier, hvor der ses i forhold til ejerandelen i det enkelte selskab samt eventuelle sambe-

skatningsforho L d.

Ejes direkte mindst 10% af den nominelle kapital i det enkelte selskab, klassificeres aktierne som

datterselskabsaktier, hvis en af tre betingelser er opfyldt. Aktierne skal være placeret i et selskab, en

forening eller en fond, der er hjemhørende i Danmark. Er selskabet, hvori der ejes aktier, hjemhø-

rende udenfor Danmark, skal beskatning af udbytte fra datterselskabet fratàldes eller nedsættes efter

EU's moder-/datterselskabsdirektiv eller efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Er moderselskabet og det selskab, hvori der ejes aktier, tvungent nationalt sambeskattet eller kan

indgå i en international sambeskatning, klassificeres aktierne som koncernselskabsaktier.

Kan aktiebesiddelsen ikke klassificeres som datter- eller koncernselskabsaktier, defineres aktierne

som p0l1eføljeaktier.

Oprettes koncernstrukturer, hvor selskabsaktionærer går sammen i et fælles mellemholdingselskab

for at opnå skattemæssige fordele, forhindres dette via værnsreglen mod mellemholdingselskaber.

Værnsreglen medfører, at ejerandelen i datterselskabet ses i forhold til den forholdsmæssige ejeran-

del, hvor datterselskabsaktierne klassifìceres i henhold til moderselskabets selskabsaktionærers di-

rekte og indirekte ejerandel i datterselskabet. Værnsreglen vurderes i forhold til hver enkelt aktiebe-

siddelse og er gældende, når fìre betingelser er opfyldt. Betingelserne omhandler moderselskabets

primære funktion, reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelsen, moderselskabets sel-

skabsaktionærers direkte og indirekte ejerandele i datterselskabet, samt om moderselskabet er opta-

get på et reguleret marked elIer en multilateral handelsfacilitet.

Beskatningen af selskabers aktiebesiddelser sker på baggrund af klassifikationen af den enkelte ak-

tie. Datter- og koncernselskabsaktier er skattefrie, hvor aktieavance og udbytte ikke beskattes, mens

der ikke er skattemæssigt fradrag for tab.

Porteføljeaktier beska1tes som udgangspunkt efter lagerprincippet, hvor årets værdiregulering med-

regnes i den skattepligtige indkomst uanset, om der er gevinst eller tab. Lagerbeskatningen er obli-

gatorisk for noterede porteføljeaktier, mens der for unoterede porteføljeaktier kan vælges mellem
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lager- eller realisationsbeskatning. Lagerbeskatning for unoterede porteføljeaktier følger reglerne

for noterede pOlieføljeaktier, mens realisationsbeskatning medfører, at værdireguleringer først be-

skattes, når der sker afståelse. Tab på realisationsbeskattede pOlieføljeaktier er kildeartsbegrænset

og kan alene modregnes i fremtidige gevinster på realisationsbeskattede porteføljeaktier. Uanset om

der er tale om noterede- eller unoterede porteføljeaktier, er udbytte fuldt skattepligtigt for selskabs-

aktionæren.

Moderselskabet anses for værende skattemæssigt transparent, når værnsreglen mod mellemholding-

selskaber gøres gældende, mens det civilretligt ikke påvirker ejerforholdet. Moderselskabets sel-

skabsaktionærer anses ved omfatteIse af værnsreglen for at være de skattemæssige ejere af aktierne

i datterselskabet og beskattes i forhold til klassifikationen af den enkelte selskabsaktionærs direkte

og indirekte ejerandele af datterselskabet. Moderselskabet anses ikke for værende skattemæssigt

transparent i forhold til moderselskabets personaktionærer.

Moderselskabets selskabsaktionærer beskattes ved værnsreglens anvendelse af aktieavancer, -tab

samt udbytter fra datterselskabet uanset, om der sker videreudlodning fra mellemholdingselskabet

eller ej. En dobbeltbeskatning, ved videreudlodning fra mellemholdingselskabet af såvel provenu

som udbytte, undgås ved, at en beskatningssaldo tager højde for tidligere beskatning i hvert led.

Datterselskabet skal ved udlodning til mellemholdingselskabet tage højde for den skattemæssige

transparens og indeholde kildeskat for de af moderselskabets selskabsaktionærer, der er underlagt

porteføljebeskatning.

Er moderselskabets selskabsaktionærer blevet beskattes af aktieavance og/eller udbytte fì'a datter-

selskabet, og mellemholdingselskabet efterfølgende likvideres, undgås dobbeltbeskatning ved, ned-

sættelse af likvidationsprovenuet med den andel af aktieavance og/eller udbytte, der allerede er ble-

vet beskattet.

Aktiebesiddelser skifter status, når mellemholdingselskabet træder ind eller ud af værnsreglens an-

vendelse. Et statusskifte medfører beskatning af aktiebesiddelser, der før var kategoriseret som por-

teføljeaktier og efterfølgende som datter- eller koncernselskabsaktier. Hande1sværdien af den enkel-

te aktie på tidspunktet for et statusskifte anvendes ved beskatningen, mens denne handelsværdi er

den skattemæssige anskaffelsessum fremover. Et statusskifte kan ske som følge af moderse1skabets
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og moderselskabets aktionærers handlinger, og den skattemæssige stiling for moderselskabet i for-

hold til væmsreglens betingelser kan dermed påvirkes.

V ærnsreglen i ABL § 4 A, stk. 3 har givet anledning til fOliolkningsproblemer, hvorfor bemærknin-

ger i forbindelse med lovforarbejdeme samt bindende svar kan bidrage til grundlag for praksis om-

kring anvendelsen af værnsreglen.

Det er for det første en betingelse, at moderselskabets primære funktion er ejerskab af datter- og

koncernselskabsaktier. Betingelsen mangler objektive rammer for, hvomår der er tale om et sel-

skabs henholdsvis primære- og sekundære funktion. Det kræves, at selskabet ikke i uvæsentligt om-

fang har andre funktioner end ejerskab af datterselskabsaktier, men det er ikke angivet hvor stor en

del af selskabets aktivitet, der skal vedrøre andet end besiddelse af datterselskabsaktier. Der gælder

i den forbindelse ikke en egentlig SO%-regel i forhold til volumen og afkast at de enkelte investe-

ringer, når den primære funktion vurderes. At formålsbeskrive1sen i selskabets vedtægter omfatter

andet end datterselskabsinvesteringer er ikke tilstrækkeligt, da der skal foretages en konkret vurde-

ring i hvert enkelt tilfælde ud fra de faktiske forhold i virksomheden. Administrationsvirksomhed

vedrørende datterselskabsaktieme er ikke at anse som en anden funktion cnd ejerskab i dattersel-

skabsaktier. Endvidere skal det overvejes, om der er tale om passiv kapital anbringe L se eller aktivt

ejerskab, når øvrige aktiviteter vurderes, idet passiv kapitalanbringelse ikke er en funktion, der kan

afskrive selskabet fra at være omfattet af betingelsen.

Det er endvidere en betingelse, at moderselskabet ikke udøver reel økonomisk virksomhed vedrø-

rende aktiebesiddelsen i datterselskabet. Aktiebesiddelsen i datterselskabet vil ikke i sig selv afskri-

ve selskabet fra at være omfattetafværnsreglens 2. betingelse. Endvidere vil anden erhvervsvirk-

somhed ud over datterselskabsinvesteringen ikke være nok til at undgå at være omfattet af betingel-

sen, idet denne virksomhed skal have direkte tilknytning til aktiebesiddelsen. At et andet dattersel-

skab i koncemen udfører den økonomiske virksomhed vedrørende aktiebesiddelsen, fritager ikke

holdingselskabet fra at være omfattet af betingelsen. Derimod kræves det, at mellemholdingselska-

bet har egne lokaler, har ansat aflønnet kompetent personale samt deltager aktivt i ledelsen i datter-

selskabet. Disse funktioner må ikke være outsourcet til en ekstern part. En bestyrelsespost i datter-

selskabet er afgørende, idet mellemholdingselskabet derved har ledelsesmæssig indflydelse.

Værnsreglens 3. betingelse kræver, at mere end 50% af aktiekapitalen i moderselskabet direkte eller

indirekte skal være ejet af selskaber omfattet af SEL § I og SEL § 2, stk. I, litra a, der ikke vile
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kunne modtage skattefrit udbytte fra datterselskabet ved direkte ejerskab. Majoritetstesten målretter

værnsreglen mod de mellemholdingselskaber, der er etableret af skattemæssige årsager, idet det im-

plicit i betingelsen ligger, at mere end 50% af aktionærerne i mellemholdingselskabet skal opfylde

L O%-ejerkravet for skattefrit udbytte fra mellemholdingselskabet. Ejes minimum 50% af kapitalen i

mellemholdingselskabet af udenlandske selskaber og/eller personer, er mellemholdingselskabet ik-

ke omfattet af betingelsen. Både direkte og indirekte ejerandele skal medregnes i vurderingen, der

skal foretages led for led nedefra og op i strukturen i et bredere perspektiv og i forhold til hver en-

kelt datterselskabsinvestering.

Det er et krav i 4. betingelse, at moderselskabet ikke er optaget på et reguleret marked eller en mul-

tilateral handelsfacilitet.

Koncernselskabsaktier er ligeledes omfattet afværnsreglen, jf. ABL § 4 B, stk. 2.

V ærnsreglens konsekvenser kan imødegås ved at foretage strategiske- og/eller strukturelle ændrin-

ger i en koncern.

Herunder kan betingelsen om primær funktion undgås ved gennemførelse af alternative investerin-

ger i mellemholdingselskabet, således at den primære funktion herefter ikke er ejerskab i dattersel-

skabsaktier. Udviklingen i investeringerne kan påvirke omfàttelsen af betingelsen, hvorfor ledelsen

skal være opmærksom herpå.

Betingelsen om reel økonomisk virksomhed kan undgås, hvis moderselskabet etablerer fysiske lo-

kaler, ansætter aflønnet kompetent personale samt udøver aktiv indflydelsesrig ledelse i dattersel-

skabet.

Strukturelle ændringer i koncernen, herunder forøgelse af aktiepost i datterselskabet, afståelse af ak-

tier i mellemholdingselskabet til personlig aktionær eller udenlandsk selskab, indgåelse af samar-

bejde mellem aktionærerne samt investering direkte i datterselskabet, kan påvirke værnsreglens 3.

betingelse. Omstruktureringer kan være likviditetskrævende og påvirke de indbyrdes ejerforhold i

koncernen.

Notering afmellemholdingselskabet vil påvirke værnsreglens 4. betingelse, hvorved selskabet ikke

vil være omfattet. En notering betyder imidlertid opfyldelse af flere krav.
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I praksis kræver struktureBe ændringer fokus på værnsreglen, således at der ikke risikeres skatte-

mæssigt statusskifte ved omfatteIse af værnsreglen.

V æmsreglens konsekvenser kan i praksis undgås ved gennemførelse af omstruktureringer. Flere al-

ternative løsningsforslag kan forekomme, og i den forbindelse skal fordele og ulemper vurderes i de

konkrete tilfælde, idet der kan være skattemæssige konsekvenser og ske påvirkning af ejerforhold,

udbyttefordeling, likviditet, aktionærers besiddelse af eget holdingselskab etc. Der skal for hvert

enkelt løsningsforslag tages højde for aktionærernes ønsker, fremtidige planer mv. På baggrund

heraf vil beslutningen ikke udelukkende kunne baseres på de skattemæssige konsekvenser.

Når det skal vurderes, om det fì-emadrettet er fordelagtigt at foretage investeringer via et selskab el-

ler i personligt regi, skal der udføres en konkret vurdering, hvor faktorerne vil være individuelle.

Derfor kan der ikke generelt konkluderes på, om en formue skal reinvesteres i personligt- eller sel-

skabsregi.
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7. Perspektivering

I november 2010 indgik Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne aftale om finanslo-

ven for 20 I I, der indeholder Iorhold omkring iværksætterskat for unoterede porteføljeaktier.

Ejer et selskab en aktiebesiddelse i et andet selskab på mindre end 10% af den nominelle kapital,

beskattes aktiebeholdningen som pOlieføljeinvestering, hvor såvel udbytter som aktieavance er skat-

tepligtige, mens der er fradrag for tab. Finansloven for 20 I 1 vil søge at forbedre mulighedeme for

tilførsel af kapital og ekspertise til nystartede unoterede virksomheder, der er i vækst. Baggrunden

herfor er, at den skærpede beskatning utilsigtet rammer iværksættere og risikovillige investorer

samt den danske konkurrenceevne, idet færre investorer ønsker at foretage investering i unoterede

iværksætterselskaber .

Finanslovens parter er således blevet enige om at indføre en særlig ordning, hvor afkastet af selska-

bers unoterede porteføljeaktier under særlige omstændigheder er skattefrie. Skattefriheden forud-

sætter, at der investeres i små og mellemstore virksomheder, der er nystartet og stadig i vækstfasen.

Det forudsættes endvidere, at kapitaltilførslen foretages indenfor EU' s retningslinier for statsstøtte-

loft95. Fritagelse for statsstøtte kræver, at finansieringen ikke overstiger EUR 1,5 mio. for hvert sel-

skab over en periode på 12 måneder. Små selskaber kan såvel være i igangsætter-, opstaiis- og eks-

pansionsfasen, men mellemstore selskaber skal være i enten igangsætter- eller opstartsfasen. Mel-

lemstore selskaber må således ikke afsætte varer eller tjenesteydelser på tidspunktet for kapitalfor-

højelsen, ligesom de ikke må være overskudgivende. Ved kapitalforhøjelsen må investor ikke have

investeret i selskabet i forve~jen. Der vil tilmed være administrative opgaver, der skal udføres96.

Det er vores vurdering, at særordningen vil have begrænset effekt, grundet ovenstående betingelser.

Lovgivningen på området er endnu ikke udarbejdet, hvorfor de specifikke forhold omkring skatte-

friheden fortsat er uvisse. Lovforslaget vil forventeligt blive fremsat i starten af 20 I I med virkning

fra vedtagelsesdatoen. Beskatningen af selskabers unoterede porteføljeinvesteringer kan således for

fremtiden have en undtagelsesregel, der tilgodeser investeringer i små og mellemstore vækstvirk-

somheder. Lovens indhold omkring denne iværksætterskat vil således blive relevant i forhold til af-

handlingens problemstillnger.

95 Finansministeriet: Aftaler om finansloven for 201 1 - November 2010.
96 Skatteministeriet - Finanslov 201 l: Fritagelse af iværksætteraktier, 12. november 2010.
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