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Executive summary

The objective of this thesis is to analyze the tax side Selskabsskatteloven (SEL) §§§ 11, 11B and

11 C. The principal rule in Danish tax law is, cf. Danish Tax Law (SL) section 6E, that companies

are granted allowances for their interest expense. The 26 June 1998, with effect from January

1st 1999 or later an exception to this was imposed. This exception was imposed in order to coun-

teract speculation by groups which had one or more companies in Denmark that was thinly ca-

pitalized, with the only purpose of getting a tax advantage (SEL § 11). A thin capitalized compa-

ny is a company with a large quantity of debt in proportion to equity, from a controlling natural

or legal person which exceeds a 4:1 debt-equity ratio. As a supplement to this law, there were, in

2007 imposed further rules to limit deduction (SEL § 11 B and 11 C). These new rules were es-

pecially designed to prevent foreign funds buying Danish Companies with the only purpose of

placing cost in Denmark simultaneously with placing income in foreign countries. The legisla-

tion in SEL §§§ 11, 11 B and 11 C is some of the most complex tax rules currently used. Because

of the high complexity these rules caused lots of theoretical and practical challenges.

The complexity of the rules about the limitation of allowances can said to have increased due to

many changes that have been continuously made since they first were introduced. These rules

continue to be amended, within the law proposal L 84 and L 194 I adopted on 30 March 2011

and 27 May 2011.

This dissertation will aim to illustrate the problems that, with the present wording of the legal

text possibly are. And to give a deeper understanding of the rules in SEL §§§ 11, 11 B and 11 C, a

practical case will be involved in the thesis.

The inspiration for this dissertation is therefore to be found in the fact that it calls for great

challenges in both theory and practice.
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1. Indledning

Hovedreglen i dansk skatteret er, jf. Statsskatteloven1 (SL) § 6, stk. 1 litra e, at der er fuld fradrags-

ret for afholdte finansieringsudgifter. I 1998 blev der indført en undtagelse til denne hovedregel, i

forbindelse med vedtagelsen af lov nr. 432 af 26. juni 1998, med virkning fra indkomstår der blev

påbegyndt 1. januar 1999 eller senere. Således har der siden 1999 været hjemmel i Selskabsskatte-

loven2 (SEL) § 11, stk. 1-6 og Ligningslovens3 (LL) § 2 til at modvirke at koncerner spekulerede i at

lade enkelte selskaber i Danmark være tynd kapitaliseret, for derved at kunne opnå en skattefor-

del. Således var formålet at modvirke tynd kapitalisering, hvilket er et udtryk for uforholdsmæssi-

ge fremmedkapitalfinansiering, som bevirker at der sker en asymmetri i beskatning af renter og

udbytter som skattemæssigt vil kunne udnyttes. Der blev i forbindelse med vedtagelsen af lov nr.

221 af 31. marts 2004, fortaget en del ændringer og tilføjelser til bestemmelserne i SEL § 11.

Danmark har siden 1. januar 1973 været medlem af EF senere EU. Medlemskabet betyder, at med-

lemslandende herunder Danmark er forpligtiget til at indrette national lovgivning i overensstem-

melse med EU retten. Danmark er således forpligtet til, at overholde EF traktatens diskriminati-

ons forbud og restriktioner i den fri bevægelighed,4 hvilket blandet har haft en indflydelse på den

danske skattelovgivning. Med EF-domstolens afgørelse i sag C-196/04, Cadbury Schweppes5, blev

medlemslandenes suverænitet vedrørende direkte beskatning begrænset. Resultat var at Danmark

ikke kunne opretholde deres CFC lovgivning, så for at overholde bestemmelserne i EU lovgivnin-

gen, og som supplement til bestemmelserne i SEL § 11, vedtog Folketinget lovforslaget L213, frem-

sat af Skatteminister Kristian Jensen den 18. april 2007. Dette lovforslag, indeholdte to yderligere

begrænsninger til hovedregel om fuld fradragsret for afholdte finansieringsudgifter.

Ovennævnte bestemmelse om tynd kapitalisering blev som anført indført i SEL § 11, med vedta-

gelsen af L213, blev der indført to nye fradragsbestemmelser i henholdsvis SEL § 11 B & 11C.

1 Lov om indkomstskat til staten, lov nr. 149 af 10. april 1922, med senere rettelser, herefter kaldet SL
2 Lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber mv., lov nr. 255 af 11. juni 1960, med senere rettelser, heref-
ter kalder SEL
3 Lov om påmindelse af indkomstskat til staten, lov nr. 517 af 19. december 1942, med senere rettelser, her-
efter kaldet LL
4 EF-Traktatens art. 43 og art. 48. EU-retskilder har forrang i forhold til national ret, jf. art. 10 EF, hvorfor
medlemsstaterne har pligt til at opfylde der krav der er i fællesskabsretten. Området vil ikke blive gennem-
gået yderligere.
5 Sag C-196/04 (SU 2006, 333) Dommen er derudover gennemgået af Marie Louise Jørgensen og Søren Je-
sper Hansen i SU2006, 329 og af Michael Kirkegaard Nielsen, Ernest & Young i SU2007, 236
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 Begrænsning til standardforrentning af skattemæssige værdier af kvalificerede aktiver

“renteloft-reglen” SEL § 11 B.

 Begrænsning af fradrag for nettofinansieringsudgifter til 80 % af skattepligtig indkomst

før renter m.m. ”EBIT-reglen” SEL § 11C.

Disse to bestemmelser blev indført med virkning fra 1. juli 2007. Det vil blive belyst igennem den-

ne afhandling, at disse bestemmelser er omfangsrige i deres kompleksitet, og har budt og byder

stadig på såvel teoretiske som praktiske problemstillinger. Særligt har den såkaldte konsolide-

ringsreglen i SEL§ 11, stk. 4, 2 pkt., givet anledning til en del debat og fortolkningsproblemer. Som

det er omtalt i bemærkningerne til L 213, var hensigten med L213, ”at sikre en robust og konkur-

rencedygtig selskabsbeskatning, også for fremtiden.”6 Siden vedtagelsen af L 213, har der været en

del rettelser og tilføjelser til bestemmelserne for, at løse div. problemstillinger. Senest er L84 ved-

taget ved lov nr. 254 af 30. marts 2011 og L 194 vedtaget ved lov nr. 254 af 27. maj 2011. Med først

nævnte blev der fortaget en lang række ændringer vedrørende hvilke udgifter og indtægter der

skal medregnes i opgørelsen af nettofinansieringsudgifterne efter bestemmelserne i SEL § 11 B &

11 C. Særligt er der sket væsentlige ændringer omkring valutaterminskontrakter og renteswaps

vedrørende lån med sikkerhed i fast ejendom.

6 Fremsat skr. 18/4 07 Tillæg A 7743, se
http://www.folketinget.dk/doc.aspx?/Samling/20061/lovforslag/L213/index.htm
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2. Problemformulering

 ”Hovedformålet med denne afhandling er, at analysere de skattemæssige aspekter der

eksistere i reglerne i SEL § 11, § 11B og § 11C, om tynd kapitalisering og rentefradrags-

begrænsningerne af nettofinansieringsudgifter, herunder væsentlige problemstillinger

som er forbundet hermed.

 Ligeledes ønskes det belyst, hvorledes reglerne anvendes i praksis og hvilke mulighe-

der selskaberne har for at minimere en evt. fradragsbeskæring af renteudgifter og

kurstab vedr. kontrolleret gæld ifølge SEL § 11, samt en evt. fradragsbeskæring af net-

tofinansieringsudgifterne ifølge SEL §§ 11 B og 11 C

For hjælp til besvarelse af ovenstående problemstilling er der opstillet en række delspørgsmål

på næste side.

 Giver formuleringen af reglerne i SEL § 11, § 11B og § 11C, anledning til nogen fortolk-

ningsproblemer, eller uhensigtsmæssigheder.?

 Har afgørelsen TfS 2010, 569 og TfS 2010, 127 ændret på hvorledes der skal ske konso-

lidering i forbindelse med Tynd kapitalisering som følge af reglerne i SEL § 11 stk. 4.?

 Hvilke væsentlige ændringer er der sket inden for SEL § 11, § 11B og § 11C, i forbindelse

med L84 (lov nr. 254 af 30. marts 2011)?

Der vil igennem afhandlingen hovedsaligt blive lagt vægt på de problemstillinger der vurderes

mest væsentlige og betydningsfulde.

3. Afgrænsning

For at holde fokus på afhandlingens problemstilling og sikre optimal struktur igennem opgaven

har det været nødvendigt at foretage en del afgrænsninger. Afhandlingens primære fokusområ-

der er reglerne i SEL § 11, § 11B og § 11C.

Danske og udenlandskekoncernforbundene selskaber kan blive omfattet at reglerne i SEL § 11, §

11B og § 11C. Disse selskaber vil være underlagt nationale skatteregler i de lande som de er

hjemhørende i. Da det vil være meget omfattende, at gennemgå disse udenlandske skatteregler,

og da det samtidig vurderes irrelevant for løsningen af denne afhandlings problemformulering,
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afgrænses der for udenlandsk lovgivning og DBO’ere. Yderligere ønskes der afgrænset for reg-

lerne omkring internationalsambeskatning, og koncerner der har valgt frivillig international-

sambeskatning, da disse regler ligeledes ikke vurderes relevant for afhandlingens problemstil-

ling, og reglerne i sig selv er en afhandling værdig.

Da hovedvægten i dette speciale ønskes rettet mod bestemmelserne i SEL § 11, § 11B og § 11C,

afgrænses der fra andre love, og vejledninger, der løbende henvises til. Derved afgrænses der

særligt for bestemmelserne i forbindelse med CFC beskatning, da disse bestemmelser ikke vur-

deres relevant i forhold til den ønskede problemafklaring. I henhold til afhandlingens problem-

formulering, vil følgende afsagte domme blive gennemgået ”TSD 2010, 569” og ”TSF 2010,

127”, derudover afgrænses der for andre afsagte nationale såvel som EU domme. I SEL § 11 B

findes der enkelte bestemmelser, der kan være gældende for tonnagebeskattede selskaber eller

livsforsikringsselskaber. Ligeledes findes der i SEL § 11 C enkelte bestemmelser for selskaber

der er omfattet af Kulbrinteskatteloven. Det vurderes at disse bestemmelser, kun vil have ind-

flydelse på ganske få selskaber, og at bestemmelserne udgør ubetydelige afvigelser fra de andre

bestemmelser, hvorfor der ønskes afgrænset for disse enkelte bestemmelser.

Der har i de seneste år særligt været mange ændringer til rentefradragsbegrænsningerne i SEL

§ 11 B. I afhandlingen vil der blive taget udgangspunkt i gældende lovgivning, hvorfor den histo-

riske udvikling i lovgivningen kun vil blive beskrevet, hvis dette findes relevant.

4. Metode

Ib Andersen beskriver i Den skinbarlige Virkelighed, metode som værende den eller de under-

søgelseområder, der vælges til anvendelse undervejs i en undersøgelsesproces.7 I de efterføl-

gende afsnit redegøres for den valgte undersøgelsesproces i denne afhandling til hjælp til besva-

relse af problemformuleringen jf. kapitel 2.

Formålet med denne afhandling er at foretage en teoretisk og praktisk analyse af de nuværende

regler om tynd kapitalisering, samt bestemmelserne om fradragsbeskæring af større selskabers

og koncerners nettofinansieringsudgifter. Udgangspunktet for denne afhandling vil være den

retsdogmatiske metode8, der er en analyserende metode, hvor relevant stof indsamles og afvejer

de enkelte bidrag mod hinanden, for derved at nå til en konklusion for den opstillede problem-

7Andersen, Ib “Den skindbarlige Virkelighed” 2006, side 17
8 Nielsen & Tvarnø ”Retskilderne og retsteorier” side 24
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stilling. Efter en beskrivelse af afhandlingens metodevalg vil retskilderne i den retsdogmatiske

metode samt disses påvirkning på afhandlingen kort blive beskrevet.

Afhandlingen udarbejdes efter igennem længere tid at have studeret sekundært materiale, i

form af love, lovforslag, forarbejder bemærkninger og bilag til disse. Der vil lige ledes blive ind-

draget vejledninger, artikler og anden faglitteratur, hvor det vurderes relevant for besvarelse af

afhandlingens problemformulering. I det omfang lovgivningen åbner op for fortolkninger, vil

sådanne blive givet, evt. med inddragelse af empiriske undersøgelser blandt skatte- og regn-

skabseksperter.

Afhandlingens fokusområde vil først og fremmest være selskabsskatteloven § 11, 11b og 11c. For

at give læser en større forståelse for lovteksten vil lovforslag oftest anvendes, da disse kan bi-

drage til eventuelle uklarheder i forbindelse med fortolkning af lovtekstens formulering.

I forbindelse med udarbejdelsen af et lovforslag, bliver disse sent i høring hos erhvervslivet.

Disse hørings svar vil ligeledes blive inddraget, hvor det findes interessant for, at skabe bedre

forståelse af hvordan virksomhederne bliver ramt af bestemmelserne, og hvilke uhensigtsmæs-

sigheder, erhvervslivet mener bestemmelserne er medvirkende til.

Beregningseksempler og andre illustrationer vil blive inddraget i afhandlingen for at illustrere

hvorledes bestemmelserne virker i praksis. Således vil afhandlingen både belyse, hvorledes lov-

givningen på området er formuleret, samt illustrere hvordan bestemmelserne skal anvendes.

4.1 Retsdogmatisk fortolkning

Metoden for kandidatafhandlingen er som beskrevet ovenfor den retsdogmatiske fortolknings-

metode, som består i at systematisere, beskrive og fortolke/analysere gældende ret med henblik

på at identificere, hvad der er gældende ret.9 Som værktøjer til den retsdogmatiske metode an-

vendes retskilderne, som kan opdels i nedenstående 4 grupper:

 Regulering

 Retspraksis

 Retssædvaner

 Forholdets natur.

9 Nielsen & Tvarnø ”Retskilderne og retsteorier” side 24
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4.1.1 Regulering

Regulering er den retskilde, der hidrører for de nedskrevne love. Dvs. at denne kilde er de

egentlige paragraffer i loven, herunder bemærkninger, bekendtgørelser og cirkulærer, som rela-

terer sig til loven. Før i tiden blev denne retskildelære betragtet som den primære retskilde, som

havde fortrinsret frem for de øvrige retskilder. Da der ikke længere forligger en officiel rangor-

den på retskilderne, er dette ikke længere tilfældet. Hvilke retskilder der så i praksis bliver lagt

mest vægt på, beror således på individuelle skøn afhængigt af den enkelte sag. Ved den rets-

dogmatiske fortolkning, er der derimod en klar rækkefølge, som skal følges, når retskilderne

skal undersøges. Reguleringen er den primære retskilde, og skal først gennemgås med henblik

på at afklare, om der er forhold, som direkte fremgår af loven, der kan finde anvendelse på løs-

ning af den juridiske problemstilling.

I forbindelse med gennemgangen af hvilke love, som kan finde anvendelse til løsning af det på-

gældende juridiske problem, vil der til tider være flere regler, som omhandler det samme, og i

enkelte tilfælde kan disse endda modsige hinanden. I sådanne tilfælde er det nødvendigt, at af-

klare hvilke referencer, som har fortrinsret over en anden. Til brug herfor er der opstillet tre

grundprincipper.

 Lex Superior – ”den øverste loves ret frem for en lavere rangeret”. Som det følger af

navnet, betyder fortolkningsprincippet lex superior, at en højere retskilde skal anvendes

frem for en underordnet retskilde i fortolkningen af loven, hvor en lov går forud for en

bekendtgørelse.10

 Lex Speciales – ” den specielle lovs ret frem for den generelle”. Ifølge lex specialis

princippet skal specifikke regler og love anvendes frem for generelle regler og love.11

Som et godt eksempel på dette princip, kan fx nævnes Statsskattelovens § 5, pkt. a, der

beskriver, at indtægter fra salg af den skattepligtiges ejendele (herunder værdipapirer)

ikke henregnes til indkomsten. Modsætningsvis er der i aktieavancebeskatningsloven

hjemmel til beskatning af selv samme indtægter, hvilket medfører at indtægterne skal

beskattes jf. lex specialis princippet.

 Lex Posterior – ”den yngste lovs ret frem for den ældre”. Dette fortolkningsprincip

går simpelt ud på, at nyere regler og love går forud for ældre regler og love.12

10 Nielsen & Tvarnø ”Retskilderne og retsteorier” side 203
11 Nielsen & Tvarnø ”Retskilderne og retsteorier” side 206
12 Nielsen & Tvarnø ”Retskilderne og retsteorier” side 207
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Ved analyse af de konkrete love findes der to former for fortolkning, ”objektiv og subjektiv” for-

tolkning. I den objektive fortolkning tolkes udelukkende ud fra ordvalget i de konkrete para-

graffer. Ved anvendelse af den subjektive fortolkning, kigges der derimod også på forarbejder

og bemærkninger til loven med henblik på at identificere formålet med de respektive love, som

dermed kan bidrage til at tolke lovens ordlyd.

Nedenfor gennemgås de resterende tre retskilder jf. den tidligere opstillede rækkefølge.

4.1.2 Retspraksis

Når de relevante love er gennemgået, er næste step i den juridiske analyse at undersøge, om der

har været afsagt domme i lignende sager, som kan finde anvendelse i besvarelsen af det juridi-

ske spørgsmål. Som udgangspunkt er det kun domsafsigelser fra de øverste domstole (landsret-

ten og højesteret)13, der finder anvendelse i den juridiske metode. Ved anvendelse af præjudika-

terne (domsafgørelserne) er det vigtigt at holde for øje, at der er tale om sammenlignelige situa-

tioner, således at disse kan bruges analogt på den aktuelle juridiske problemstilling.

4.1.3 Retssædvaner

Retssædvaner er modsat reguleringerne ikke nedskrevne endegyldige regler. Her er der tale om

en kutyme eller generel handlemåde, som uden at være nedskrevet, er blevet alment anerkendt

i befolkningen. Den officielle definition er ”en adfærd, der er fulgt almindeligt, stadigt og læn-

ge i den overbevisning, at man er retligt forpligtet og berettiget hertil”14

4.1.4 Forholdtes natur

Forholdets natur er den sidste af de fire retskilder. Forholdtes natur undersøges når resultater-

ne fra gennemgangen af de tre første retskilder foreligger. Retskildens formål er at undersøge,

om der er noget i sagens natur, som gør, at resultaterne fra gennemgangen af de foregående

retskilder bør tilsidesættes eller revurderes.

Gennemgangen af forholdets natur for en jurist, svarer til en revisors afsluttende regnskabsana-

lyse / gennemgang af et regnskab. Når regnskabet er opstillet i henhold til de gældende regn-

skabsregler, overvejer revisor om regnskabet giver et retvisende billede, eller om det er nødven-

digt at tilsidesætte enkelte bestemmelser i fx Årsregnskabsloven, for at opnår det retvisende bil-

13 Nielsen & Tvarnø ”Retskilderne og retsteorier” side 147
14 Evald Jens “At tænke juridisk” side 51
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lede.15 Herunder vurderes det, om samtlige oplysninger, der er relevante for regnskabsbrugeren

fremgår af årsrapporten.

4.1.5 Anvendte retskilder

Til løsning af det problemformuleringens opstillede problem, vil den primære retskilde være

reguleringen, idet udgangspunktet vil være lovgivningen samt hovedsagligt de konkrete æn-

dringer i loven. Til brug herfor vil forarbejder, bemærkninger hertil samt hørings forslag blive

inddraget, med henblik på at identificere hensigten bag lovens udformning. Der er således tale

om en subjektiv fortolkning af lovændringen.

L 84 blev først vedtaget af folketinget den 29. marts 2011, som lov nr. 254 af 30. marts 2011, der

har i skrivende stund endnu ikke været ført sager vedrørende lovændringernes fortolkning,

hvorfor retspraksis ikke direkte vil finde anvendelse i forbindelse med de nye lovændringer.

Retspraksis vil dog finde indirekte anvendelse i det omfang, der opstår tvivl om fortolkningen af

lovændringerne, hvor retspraksis på lignende områder, vil kunne finde anvendelse analogt.

Retspraksis vil yderlige blive benyttet, hvis der foreligger bindende forhåndsbesked /svar på

området, hvis dette vurderes relevant i forhold til løsningen af den opstillede problemstilling.

Opgaven omhandler en gennemgang af de gældende skatteregler, samt de generelle ændringer

der har været i gennem tiden. Der er således ikke tale om en direkte juridisk problemstilling,

hvor der kan identificeres retssædvaner eller forholdets natur. Således vil disse retskilder kun

finde anvendelse i tilfælde af, at der ved tolkning af reglerne og ændringerne hertil, er behov for

at undersøge retspraksis vedr. lignende uklarheder, hvor retssædvaner og forholdets natur har

haft en afgørende betydning på udfaldet af dommen. Dog vil disse retskilder evt. blive inddra-

get, i forbindelse med kapitel 5-7 omkring analysen af illustrationen af bestemmelserne, hvis

det vurderes, at de kan bidrage til den analytiske gennemgang og løsningen af problemformule-

ringen.

Ifølge det såkaldte legalitetsprincip der udspringer fra grundloven, kræver skatteretten, at der

skal være lovhjemmel til beskatning og ligeledes lovhjemmel til at foretage fradrag. Lovgivnin-

gen er således direkte medbestemmende for gældende ret inden for skatteretten. I den danske

skattelovgivning udstikker skatteloven fra 1922 grundprincipperne i skattereglerne, som i stor

udstrækning stadig er gældende i dag. Selv om der pga. samfundets udvikling og øgede kom-

pleksitet, er sket en del ændringer i loven, og en række speciale love er blevet indført, anses

skatteloven stadig som skattereglernes ”grundlov”, hvorfra beskatningen sker. I denne afhand-

15 Jf. ÅRL § 11
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ling udgør selskabsskatteloven, som er en af disse ”speciel love” en væsentlige del af den an-

vendte lovgivning.

Selskabsskatteloven foreskriver, at juridiske personers skattepligtige indkomst opgøres efter

skattelovgivningens almindelige regler, for så vidt disse regler efter deres indhold er anvendeli-

ge.

4.1.6 Retspolitik

Udover den retsdogmatiske metode, har et af delspørgsmålene i afhandlingen til hensigt at be-

lyse eventuelle uhensigtsmæssigheder, der er i den nuværende lovgivning på området. Herved

bevæger afhandlingen sig over i en retspolitisk metode, som er karakteristisk ved, at der forta-

ges en kritisk stillingstagen til den, under den retsdogmatiske metode fundene, gældende ret.

Analysen heraf vil, hvis der identificeres uhensigtsmæssigheder, udmøntes i anbefalinger af

ændringer til gældende ret.

4.1.7 Kildekritik

I afhandlingen foretages henvisninger til relevant litteratur, lovgivning, mv. i form af fodnoter

illustreret nederst på hver side. Hensigten med disse noter er at give læseren mulighed for yder-

ligere fordybelse i materialet, såfremt dette har interesse, ligeledes bliver noterne brugt til at

dokumentere rigtigheden af diskussionsområder og bestemmelser i nærværende afhandling. I

enkelte tilfælde vil noterne blive anvendt til yderligere beskrivelse af forhold, som for læseren

kan forekomme for indforstået.

Hovedparten af lovforarbejderne, gældende love, tidligere love samt bemærkninger og bilag til

disse er indhentet ved Magnus.dk, retsinfo.dk, Thomsonreuters.dk samt SKAT.dk

I forbindelse med fortolkning af anvendte regler, er relevant litteratur søgt via. CBS biblioteket.

Høringsforslag fra FSR og advokatrådet mf. er indhentet via SKAT.dk De svar, der er udarbej-

det af erhvervslivet i forbindelse med lovforslag, der er sendt i høring, kan antages at indeholde

subjektive holdninger, der grunder i den enkelte organisations/forenings medlemmers interes-

se. For ikke at være blive ”farvet”, af en enkelte organisations/forenings holdninger, vil hørings-

svarene ses i sammenhæng, inden enkelte synspunkter inddrages i afhandlingen. Ligeledes vil

høringssvarene behandles kritisk, og anden litteratur vil blive forsøgt undersøgt til at under-

bygge disse svar.
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Litteratursøgning og materialeindsamling er afsluttet den 18. maj 2011, hvorfor eventuelle

fremsatte lovændringer, litteratur og offentliggjort domme efter denne dato, vil der kun i be-

grænset omfang blive tage højde for i afhandlingen.

4.2 Begrebsafklaring & forkortelser

For at skabe et bedre overblik igennem denne afhandling, er der nedenfor opstillet en liste over

relevante begreber og forkortelser som anvendes i afhandlingen.

SL: Statsskatteloven

SEL: Selskabsskatteloven

LL: Ligningsloven

KSL: Kildeskatteloven

KGL: Kursgevinstloven

ABL: Aktieavancebeskatningsloven

DBO: Dobbeltbeskatningsoverenskomst

ÅRL: Årsregnskabsloven

FSR: Foreningen af statsautoriserede revisorer

TFS Tidsskrift for Skatteret og Tidsskrift for Skatter og Afgifter.

L 101: Forslag til lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og skattekon-

trolloven (Lovfæstelse af armslængdeprincippet og værn mod tynd kapitalise-

ring). Vedtaget ved lov nr. 432 af 26. juni 1998.

L 119 Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove (rentebeskatningsdirektiv,

rente/royaldirktivet, koncerninterne lån, fraflytningsbeskatning, omregning til

helårsindkomst, og bruttobeskattede personer). Vedtaget ved lov nr. 221 af 31.

marts 2004.
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L 213 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove

(CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.) Vedtaget ved lov nr. 540 af

6. juni 2007.

L23 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskel-

lige andre love (justering af rentefradragsbegrænsningsregler m.v.) Vedtaget ved

lov nr. 98 af 10. februar 2009.

L 202 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.) Vedtaget

ved lov nr. 525 af 12. juni 2009.

L84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

love. (Opfølgning på harmoniseringen af selskabers aktie-afkastbeskatning m.v.)

Vedtaget ved lov nr. 254 af 30. marts 2011.

L194 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven,

ligningsloven og selskabsloven. Vedtaget ved lov nr. 254 27. maj 2011.



4.3 Struktur mellem opgavens kapitler og afsnit

For at give læser et hurtigt og

det kommet til udtryk i nedenstående figur, er opgaven

leder med en overordnet gennemgang, fastsættelse af

afgrænsning. Kapitel 4 berører en overordnet gennemgang og diskus

i afhandlingen, hvorefter kapitlerne 5

11 C, samt de problemstillinger og uhensigtsmæssigheder der evt. er forbundet herved.

vejs i kapitlerne 5-7 vil der blive

melserne SEL §§§ 11, 11B og 11C blive anvendt på en praktisk ca

anvendelse blive forsøgt illustreret

stemmelserne.

Figur 1:

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

4.3 Struktur mellem opgavens kapitler og afsnit

For at give læser et hurtigt og nyttigt overblik over afhandlingen, er dette afsnit medtaget.

det kommet til udtryk i nedenstående figur, er opgaven inddelt i 9 kapitler, hvor kapitel 1

leder med en overordnet gennemgang, fastsættelse af afhandlingens problemstilling samt en

afgrænsning. Kapitel 4 berører en overordnet gennemgang og diskussion af den anlagte metode

, hvorefter kapitlerne 5-7 belyser de skattemæssige aspekter i SEL §§§ 11, 11B og

11 C, samt de problemstillinger og uhensigtsmæssigheder der evt. er forbundet herved.

vil der blive inddraget en koncern jf. afsnit 5.14 og bilag 1.

11C blive anvendt på en praktisk case. Således vil bestemmelserne

anvendelse blive forsøgt illustreret i praksis, og herved give læseren en bedre forståelse

• Indledning

• Problemformulering

• Afgrænsning

• Metode

• Tynd kapatalisering

• Rentefradragsbegrænsninger

• EBIT-reglen

• Fradragsbeskærning af finansieringsudgifter

• Konklusion
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, er dette afsnit medtaget. Som

kapitler, hvor kapitel 1-3 ind-

problemstilling samt en

sion af den anlagte metode

7 belyser de skattemæssige aspekter i SEL §§§ 11, 11B og

11 C, samt de problemstillinger og uhensigtsmæssigheder der evt. er forbundet herved. Under-

og bilag 1. Her vil bestem-

e. Således vil bestemmelserne

give læseren en bedre forståelse af be-

Fradragsbeskærning af finansieringsudgifter
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5. Tynd kapitalisering

5.1 Formålet med kapitel

Formålet med dette kapitel er først og fremmest, at give en forståelse for reglerne og de skatte-

mæssige aspekter i SEL § 11. Der vil i de efterfølgende afsnit blive lagt vægt på de enkelte be-

stemmelser, herunder særligt prioriteringsreglen jf. SEL § 11, stk. 1, 6 pkt., samt konsoliderings-

reglen jf. SEL § 11, stk. 4. I forbindelse med sidst nævnte vil afgørelserne TfS 2010, 569 og TfS

2010, 127 blive analyseret, da disse forventes at kunne bidrage til forståelse af konsoliderings-

reglen ud fra et praktisk perspektiv.

Dernæst vil der bliver fortaget en analyse over hvilke muligheder, selskaber og koncerner har

for at minimere en evt. fradragsbeskæring af renteudgifter og kurstab der vedr. den kontrolle-

rede gæld. For at illustrerer hvorledes bestemmelserne anvendes i praksis, vil bestemmelserne i

SEL § 11, til sidst i kapitlet blive anvendt selskaberne i en opstillet koncern.

5.2 Indledende

Formålet med reglerne om tynd kapitalisering er ”at modvirke en vilkårlig flytning af skattetil-

svar fra Danmark til udlandet ved, at herværende datterselskaber af udenlandske koncerner

finansieres på vilkår, som ikke kunne være opnået på det fri marked mellem uafhængige pa-

ter”16 Dette sikrer, at der ikke sker en udhuling af den danske stats skattegrundlag, således at

danske selskabers rentefradrag begrænses, hvis selskaberne etablerer konstruktioner, hvor dat-

terselskaber i Danmark finansierer sig med uforholdsmæssig stor fremmedkapital i forhold til

egenkapitalen, samt at denne fremmedkapital er stillet til rådighed af en part med kontrolle-

rende indflydelse f.eks. et udenlandsk moderselskab. En sådan konstruktion ville være medvir-

kende til, at den reelle danske kildeskat nedbringes, hvorved der er fradrag for renteomkostnin-

ger eller kurstab i Danmark, men mulighed for skattefrihed af renteindtægter og kursgevinst i

modtagelseslandet.17

For at hindre at danske datterselskabers skattepligtig indkomst ikke blev unødigt nedbragt af

renteomkostninger eller kurstab grundet selskabets kapitalstruktur, der ikke kunne have været

16 Bemærkningerne til lovforslag nr. L 101
17 Forarbejderne til lov nr. 432 af 26. juni 1998.
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opnået på det frie marked mellem uafhængige parter blev reglerne om tynd kapitalisering ind-

ført ved lov nr. 432 af 26. juni 1998.

5.3 Motiver til tynd kapitalisering

Der kan være flere forskellige motiver til at lade et selskab være tynd kapitaliseret. Hovedmoti-

vet til dette må dog anses, for at kunne nedbringe det pågældende selskabs eller koncernens

samlede skattepligtige indkomst. Dette fortages ved at betalinger til moderselskabet sker i form

af fradragsberettigede renteomkostninger frem for udbyttebetalinger, der ikke er fradragsberet-

tigede18.

Det kan imidlertid nævnes, at der ikke er noget skattemæssigt motiv til at lade et selskab være

tynd kapitaliseret, hvis der er tale om rene danske koncernstrukturer. Dette skyldes at der i

dansk skatteret er symmetri i beskatningen af renter og udbytter således at tynd kapitalisering

er neutral indenfor rent danske koncerner. Symmetrien består i at fradragsberettigede rente-

omkostninger beskattes i det rentemodtagende selskab, ligeledes er udbytter skattefrie i det

modtagende selskab, såfremt at der ikke er fradrag for udbyttet i det udbyttegivende selskab.

Derfor vil der ikke være noget skattemæssigt motiv til at flytte gæld rundt i mellem selskaberne

i en ren national sambeskatningskreds.

Derimod bliver de skattemæssige problemstillinger omkring tynd kapitalisering særligt interes-

sante, hvis der fremkommer udenlandsk kontrolleret ejerskab. Dette skyldes at en koncern har

mulighed for, at nedsætte sit beskatningsgrundlag, i situationer hvor rentebetaling fra datter-

selskabet er fradragsberettiget, og renteindtægter enten er skattefri eller beskattes med lavere

beskatning i moderselskabet. Sådan en situation vil kunne opnås ved, at oprette en selskabs-

konstruktion hvor moderselskabet indregistreres i lav-skatte lande eller direkte i skattely lande.

For at illustrere hvorledes en koncern har mulighed for at ”trække” penge op til moderselskabet

i form af rentebetalinger frem for udbytter er nedenstående figur udarbejdet.

Som det ses på figuren skyder det udenlandske holdingselskab penge ned igennem koncernen,

(disse kan evt. stamme fra en udenlandsk kapitalfond) ,således vil der opstå et gældsforhold

mellem det danske taget selskab og dets udenlandske holdingselskab. Dette gældsforhold for-

rentes, og pengestrømmende som går fra det danske taget selskab til dets moderselskab, vil væ-

re i form af renteomkostninger, som vil være fradragsberettiget i stedet for udbyttebetalinger

som der ikke gives fradrag for. Det skal dog tilføjes, at sådanne transaktioner, udelukkende er

18 Bundgaard Jacob ”Tynd kapitalisering – en skatteretlig fremstilling” side 27



en fordel, hvor det udenlandske holdingsel

selskabskattesats end den danske.

lovgivning da der kan være værnsregler

ikke unormalt for store koncerner

der formidler koncerninterne lån.

Figur: 2.

Kilde: Egen tilvirkning

5.4 Loven generelt

Den nuværende kodificering af reglerne om tynd kapitalisering i SEL § 11, blev indført ved lov

nr. 432 af 26. juni 1998 og er senest ændret ved Lov 529 af 26. maj 2010

angives betingelserne for reglerne træder i kræft. Betingelserne er som følge

Hvis et selskab eller en forening:

1. er omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1

2. har gæld til juridiske personer som nævnt i ligningslovens § 2, stk. 1, (kontrolleret gæld)

og

19 Forarbejderne til lov nr. 432 af 26. juni 1998.
20 SEL § 11, stk. 1

Rentebetalinger

Rentebetalinger

en fordel, hvor det udenlandske holdingselskab er beliggende i et land, med

selskabskattesats end den danske. Ydermere skal der tages højde for de enkelte landes national

lovgivning da der kan være værnsregler, som tager højde for denne konstruktion.

ikke unormalt for store koncerner, at have et internt finansieringsselskab i et lav

der formidler koncerninterne lån.19

af reglerne om tynd kapitalisering i SEL § 11, blev indført ved lov

nr. 432 af 26. juni 1998 og er senest ændret ved Lov 529 af 26. maj 2010. I SEL § 11, stk.1, 1 pkt.

angives betingelserne for reglerne træder i kræft. Betingelserne er som følge

selskab eller en forening:

§ 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 i, 3 a-5 b,

har gæld til juridiske personer som nævnt i ligningslovens § 2, stk. 1, (kontrolleret gæld)

til lov nr. 432 af 26. juni 1998.

Gæld

Gæld

Indskud
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iggende i et land, med en lavere

Ydermere skal der tages højde for de enkelte landes national

som tager højde for denne konstruktion. Det er således

at have et internt finansieringsselskab i et lav-skatte land,

af reglerne om tynd kapitalisering i SEL § 11, blev indført ved lov

. I SEL § 11, stk.1, 1 pkt.

angives betingelserne for reglerne træder i kræft. Betingelserne er som følge20

har gæld til juridiske personer som nævnt i ligningslovens § 2, stk. 1, (kontrolleret gæld)

Gæld

Gæld

Indskud
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3. selskabets eller foreningens fremmedkapital (gæld) set i forhold til selskabets egenkapi-

tal ved udløbet af indkomståret overstiger forholdet 4:1.

De tre ovenstående betingelser skal alle være opfyldt for, at selskabets fradrag bliver begrænset

for den del af renteudgifter og kurstab, der vedrører den overskydende del af den kontrollerede

fremmekapital. Dog skal det bemærkes, at der i SEL § 11 stk. 1, 4 pkt. angives, at selvom de

ovenfor nævnte tre betingelser er opfyldt, bortfalder fradragsbegrænsningen i det omfang, at

selskabet eller foreningen kan godtgøre, at lignende finansiering kan opnås mellem uafhængige

parter.21

I de følgende afsnit gennemgås først de ovenfor nævnte betingelser for fradragsbegrænsningen,

samt den undtagelse der foreligger hvis en lignende finansiering, kan opnås mellem uafhængige

parter.

5.5 De omfattede selskaber og foreninger

Som den første betingelse for anvendelse af reglerne om tynd kapitalisering, fremgår det af SEL

§ 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 i, 3 a-5 b. udtømmende hvilke juridiske personer der er omfattet.

Det fremgår af Selskabsskatteloven § 11, at de omfattede kreditorselskaber skal have hjemsted i

Danmark, og være omfattet af selskabsskatteloven og derved skattepligtige i Danmark. Selska-

ber og foreninger hjemhørende i Danmark vil under normale forhold have fradrag for renteom-

kostninger i den danske skattepligtige indkomst jf. Statsskattelovens § 6 og kurstab jf. Kursge-

vinstlovens § 3 jf. Kursgevinstlovens § 13.

Det fremgår yderligere af SEL § 11 stk. 5, at udenlandske selskaber med fastdrift sted i Danmark

ligeledes er omfattet af reglerne. I første omgang var faste driftsteder udeladt af loven, men SEL

§ 11 stk. 5 blev ved lov nr. 1026 af 23.12.1998 (L23) indføjet med henblik på at opnå neutralitet

mellem etableringsformerne. Om hvorvidt der bliver drevet aktivitet gennem faste driftste-

der/filialer eller gennem et datterselskab, er således søgt neutral gennem indføjelsen af stk.5.

Reglerne om tynd kapitalisering omfatter også selskaber der er registeret i udlandet, men som

er undergivet fuld skattepligt til Danmark, som følge af at selskabets ledelse har sæde her i lan-

det jf. SEL § 1 stk. 6, dette fremgår ligeledes også klart af bemærkningerne til lovforslaget L

21 SEL § 11 stk.1, pkt.4
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101.22 En egentlig henvisning til SEL § 1 stk. 6 er dog ikke medtaget i loven, hvilket skyldes at

SEL § 1 stk. 6, blot er et supplement til SEL § 1 stk. 1, der indeholder hjemmel til beskatning af

udenlandske selskaber, hvor ledelse sæde er i Danmark. Selve vurderingerne om hvor selska-

bets virkelige ledelse har sæde, vil ikke blive berørt nærmere i denne afhandling, men der hen-

vises i stedet til Skatteretten 2 af, Niels Winter – Sørensen m.fl. side 285

Reglerne omkring disse udenlandske selskaber er i praksis ikke helt problemfrie. Det at frem-

skaffe det udenlandske regnskabsmateriale, anses ikke for at være et problem, idet ledelsen

herunder selskabet alt andet lige bør have adgang til dette. Problematikken ligger i, at der kon-

kret skal foretages en vurdering af de enkelte gældsposter, hos et selskab omfattet af KGL jf.

SEL § 11, stk. 2, et forhold der i visse tilfælde kan volde vanskeligheder. Ligeledes kan værdian-

sættelsen af selskabet aktiver og passiver volde nogle selskaber problemer, da de skal opgørelse

efter de danske regler.

Det anføres ligeledes i forarbejderne til SEL § 11, at der i SEL § 1 er hjemmel til at beskatte

udenlandske sambeskattede selskaber efter bestemmelserne i SEL § 11. Jacob Bundgaard frem-

fører modsat, at der ikke er hjemmel til at udenlandske sambeskattede selskaber som skatte-

pligtige efter SEL § 1, stk. 6, kan blive omfattet af bestemmelserne i SEL § 1123

Denne opfattelse kan tilsluttes idet, at udenlandske selskabers frivillige sambeskatning, alene

indebærer at indkomstopgørelsen skal opgøres efter danske regler og en særlig opgørelsesme-

tode for det danske moderselskab er gældende. Fordi at de udenlandske selskabers indkomst

medgår til den danske sambeskatningsindkomst, og derved bliver fuldt skattepligtige til Dan-

mark, anses det ikke at medføre at de udenlandske selskaber bliver fuldt skattepligtige til Dan-

mark og være omfattet af SEL § 1, stk. 1, hvorfor de heller ikke vil være omfattet af SEL § 11.

Problematikken omkring udenlandske sambeskattede selskaber i henhold til SEL § 11, vil ikke

blive belyst nærmere i det, der i kapitel 3 er afgrænset herfor.

22 ”Selskaber, der er registeret i udlandet, men hvis ledelse har sæde i Danmark, er i henhold til sel-
skabsskattelovens § 1 stk. 6, også omfattet af bestemmelserne” Bemærkninger til lovforslag L101.
23 Jacob Bundgaard. ”tynd kapitalisering” s 80
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5.6 Kontrolleret gæld

Af SEL § 11, stk. 1, nr. 2 fremgår den anden hovedbetingelse; et selskab eller en forening skal

have gæld til en juridisk person omfattet af LL § 2, stk. 1, 2 pkt. benævnt kontrolleret gæld. Reg-

lerne i SEL § 11, stk. 1, nr. 2 omfatter udelukkende danske og udenlandske juridiske personer,

som er koncernforbundet med selskabet. Da juridiske personer ikke er fysiske personer, må det

ud fra ordlydsfortolkningen vurderes, at fysiske personers sikkerhedsstillelse for gæld således

ikke er omfattet af reglerne.

Dog kan betegnelsen som anvendes i § 11, stk. 1, 3 pkt.” kontrollerende ejerkreds”, være lidt

misvisende idet, at hvis en fysisk persons ejerskab af to selskaber kan medføre, at der er tale om

kontrolleret gæld de to selskaber imellem, som omtalt i SEL § 11, stk. 1 nr. 2, må det ligeledes

antages, at fysiske personer også kan udgøre den ”kontrollerende ejerkreds”, som anført i SEL §

11, stk. 1, 3. Pkt.

I høringsrunden i forbindelse med L119 stillede FSR et spørgsmål til skatteministeren, hvor de

bad ministeren præcisere i loven, at gæld som fysiske personer garanterer for ikke er omfattet.

Skatteministerens svarede, at sådan en præcisering forekom overflødig, da der henvises til LL

§ 2, og at der kun er tale om juridiske personer i henhold til LL § 2. Det skal påpeges at selvom

SEL § 11, stk. 1, nr.2 undtager fysiske personer, er det ikke sikkert at fysiske personer jf. LL § 2

er undtaget fra kontrolkredsen.

Det har ikke været muligt, at finde nogle afgørelse på denne fortolkning dog vurderes det, at

ligningsmyndighederne ikke har mulighed for at træffe afgørelse til ugunst for skatteyderen, her

lægges der særligt vægt på skatteministerens svar til FSR jf. ovenstående.

Som kort belyst ovenfor fremgår det af SEL § 11, stk. 1, 3. pkt., at lån fra tredjemand, som den

kontrollerende ejerkreds har stillet sikkerhed for, anses som kontrolleret gæld. Denne sikker-

hed kan stilles både direkte og indirekte. Direkte sikkerhedsstillelse omfatter eksempelvis for-

hold, hvor et moderselskab kautionerer eller på anden måde stiller sikkerhed for datterselska-

bets lån.24 Udtrykket indirekte sikkerhedsstillelse dækker over de såkaldte back-to-back lån,

hvor moderselskabet f.eks. aftaler med tredjemand, at denne skal yde datterselskabet et lån

mod, at moderselskabet yder et lån til tredjemand.

24 Bemærkningerne til lov nr. 432 af 26. juni.
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Figur: 325

Som det ses på figuren til venstre, har ”Selskab B

A/S” optaget gæld hos ”Bank Udland”, og ”Bank

Danmark”, til sikkerhed for denne gæld har ”Ud-

landet Ltd” stillet en garanti overfor ”Bank Ud-

land”, ligeledes har Selskab A /S stillet sikkerhed

overfor ”Bank Danmark”.

Så ledes bliver to lån fra en tredjemand, som

normalt ikke vil være omfattet af bestemmelser-

ne, omfattet af bestemmelserne jf. SEL § 11, stk.

1, 3 pkt. Idet selskaber fra den kontrollerende

ejerkreds har stillet sikkerhed for lånene, hvor-

for disse anses som værende kontrolleret gæld.

5.7 Solvenskravet

Som den tredje hovedbetingelse er der fastsat et solvenskrav jf. SEL § 11, stk. 1, nr. 3. Før be-

stemmelserne træder i kraft, og der sker en fradragsbeskæring skal koncernforbundene debi-

torselskabers fremmedkapital i forhold til egenkapitalen overstige 4:1 ved indkomstårets udløb.

5.8 Bundgrænsen

Som en sidste betingelse skal den kontrollerende gæld overstige DKK 10 mio. jf. SEL § 11, stk. 1,

nr. 5. pkt., før bestemmelserne træder i kræft. Overstiger den kontrollerede gæld bundgrænsen

på MDKK 10, bliver hele den kontrollerede gæld omfattet. Bundfradraget blev indført i forbin-

delse med vedtagelsen af L119, her fremgik det at bundgrænsen blev indført for at tilgodese små

og mellemstore virksomheder.

25 Inspiration fra internt kursus i PwC med egene tilvirkninger
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5.9 Fradragsbegrænsning

Når ovenstående nævnte betingelser er opfyldt, er selskabet tyndt kapitaliseret, efter reglerne i

SEL § 11. Det medfører, at der skal ske beskæring af fradrag på renter og kurstab, der stammer

fra den kontrollerede del af gælden jf. SEL § 11, stk. 1. Årsagen til at kurstab medtages, er at det

ikke er alle former for renter, der omfattet rentebegrebet, hvorfor disse søges opfanget af begre-

bet kurstab. Fradragsbeskåret kurstab kan dog fradrages i kursgevinster i efterfølgende ind-

komstår, når disse stammer fra samme lån jf. SEL § 11, stk. 1, 2. pkt. Beskæringen af fradraget

sker for den overskydende del af gælden i forhold til bundgrænsen. Fradragsbeskæringen træ-

der i kraft over for den overskydende del af den kontrollerede gæld. Ved udgangen af hvert ind-

komstår skal der ske en vurdering af størrelsen af gælden og egenkapitalen for, at bedømme om

der skal ske fradragsbeskæring. Formlen nedenfor kan anvende til at beregne fradragsbegræns-

ningen26.

æ =
æ − 4 ×

æ

Formelen som beskrevet ovenfor er ikke den mest hensigtsmæssige, da der kan opstå situatio-

ner, hvor der utilsigtet sker større eller mindre fradragsbeskæring af renteomkostninger end,

hvad der var tilsigtet og formålet i Selskabsskattelovens § 11.

I TfS 1998.569 samt i bilag 7, spørgsmål 1 til lovforslaget L 101 anfører Lars Cort Hansen at ord-

lyden af bestemmelsen leder til ovenstående formel, hvorfor han spørger skatteministeren, om

det kan bekræftes, at følgende formel skal benyttes:

æ =
æ − 4 ×

æ

Ministeriet besvarede ikke spørgsmålet, men Jacob Bundgaard støtter i hans bog ”Tynd kapita-

lisering – en skatteretlig fremstilling”, ovenstående formel fremført af Lars Cort Hansen.

Derudover bliver ovenstående formel ligeledes anvendt som beregningsmåde til rentefradrags-

beskæring i Ligningsvejledningen27. På baggrund af dette vurderes det, at det er sidste nævnte

26 Formelen fremgår af bemærkningerne af Lov nr. 432 af 26. juni 1998
27 ”Selskaber og aktionærer 2010-2, S.I.3.4.”
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formel, der er gældende til trods for, at det ikke umiddelbart kan læses ud af bestemmelsens

ordlyd.

5.10 Prioriteringsreglen

Ved vedtagelsen af L119, blev der indarbejdet en prioriteringsregel i SEL § 11, stk. 1, for hvorle-

des de samlede ikke fradragsberettigede renter og kurstab skal fordeles mellem selskaber der

indgår i en konsolideret opgørelse efter SEL § 11, stk. 4. Praksis var inden denne vedtagelse, at

der skulle ske en forholdsmæssig opgørelse baseret på hvert selskabs andel af de samlede ren-

teudgifter m.v. Den indsatte prioriteringsregel for fradragsbeskæring i SEL § 11, stk. 1, er gæl-

dende dels for koncernintern gæld i forhold til kontrolleret gæld til tredjemand, dels for dansk

kontrolleret gæld i forhold til udenlandsk kontrolleret gæld. Yderligere som det tidligere er ble-

vet gennemgået, blev der indsat en bestemmelse om, at fradragsbeskæring alene finder sted for

den andel af gæld, som skal omkvalificeres, for at opnå solvenskravet på 4:1.

Jf. bestemmelserne i SEL § 11, stk.1 skal fradragsbeskæringen tage udgangspunkt i de enkelte

selskabers gældsforhold. Der skal således fortages en opgørelse af, hvor stor en del af den sam-

lede danske koncerninterne gæld, der skal være genstand for fradragsbeskæring28. Herefter for-

deles gælden forholdsmæssigt på grundlag af det enkelte selskabs andel af den samlede danske

koncerninterne gæld.

Fradragsbegrænsningen i det enkelte selskab opgøres som den andel af renteudgifterne m.v. af

koncernintern gæld, der svarer til forholdet mellem den gæld, der skal være genstand for fra-

dragsbeskæring og den samlede koncerngæld i det pågældende selskab. I de tilfælde hvor fra-

dragsbegrænsningen overstiger renter mv. af den samlede danske koncerninterne gæld, forde-

les det overskydende gældsbeløb i forhold til det enkelte selskabs andel af den samlede uden-

landske kontrollerede gæld. Hvis fradragsbegrænsningen overstiger renteudgifter mv. af kon-

cernintern gæld i alt, fordeles det overskydende beløb i forhold til det enkelte selskabs andel af

kontrolleret gæld til tredjemand. Der kan ikke ske yderligere fradragsbegrænsninger, idet der

vil være tale om finansiering mellem uafhængige parter, jf. § 11, stk. 1, 4. punktum.29

28 FSR henvendelse til skatteministeriet i forbindelse med L119, 21. dec. 2004, samt Skatteministerens
svar hertil.
29 FSR henvendelse til skatteministeriet i forbindelse med L119, 21. dec. 2004, samt Skatteministerens
svar hertil.
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I forbindelse med FSR henvendelse vedr. L119, har skatteministeren i hans svar opstillet neden-

stående prioriteringsrækkefølge, som skal anvendes i forbindelse med fordelingen.

Hvad angår de kontrollerede renteudgifter, der skal være genstand for fradragsbeskæring, er

prioriteringen renter af:

1. dansk koncernintern kontrolleret gæld,

2. udenlandsk koncernintern kontrolleret gæld,

3. dansk kontrolleret gæld til tredjemand,

4. udenlandsk kontrolleret gæld til tredjemand.

Disse bestemmelser vil blive illustreret i et praksis eksampel i afsnit 5.14.

5.11 Konsolideringsreglen

Indledningsvis er det afgørende at få klarlagt, hvornår der i relation til konsolideringsreglen

foreligger en koncern. Af SEL § 11, stk. 4 fremgår det at der skal ske en samlet opgørelse af SEL

§ 11, stk. stk. 1 nr. 1-3 for danske selskaber, der er koncernforbundet jf. KGL § 4, stk. 2.30 Der

skal dermed ske en samlet opgørelse af forholdet mellem gæld og egenkapital i henhold til stk. 1

nr. 3, for alle danske koncernforbundet selskaber. Konsolideringsreglen finder kun anvendelse

for danske selskaber, hvor der er etableret en koncernforbindelse mellem selskaberne. Denne

koncernforbindelse skal eksistere, uden at udenlandske aktionærer eller et dansk ultimativt

moderselskab inddrages, hvilket fremgår af SEL § 11, stk. 4, 2. pkt.31 I den konsoliderede opgø-

relse skal der foretages visse elimineringer af koncerninterne forhold. Danske selskabers aktie-

besiddelse i danske koncernforbundne selskaber skal ikke medtages og det samme gælder for

fordringer og gæld mellem disse.. Derudover skal renter og kurstab på koncernintern gæld eli-

mineres.

30 Herved forstås selskaber og foreninger mv., hvor samme aktionærkreds ved fordringens erhvervelse
eller på noget senere tidspunkt direkte eller indirekte ejer mere end 50 % af aktiekapitalen eller råder
over mere en 50 % af stemmerne.
31 Denne bestemmelse blev indført som følge af EF-Domstolens dom af 12. december 2002 i sagen
Lankhorst mod Finanzamt Steinfurt (c-324/00) (SU 2003, 12). Ændringer til bestemmelserne i SEL § 11,
stk.4 blev indført ved lov nr. 221 af 31. marts 2004, således at konsolideringsreglen blev begrænset til
alene at kunne anvendes på danske selskaber, der også uden at inddrage de udenlandske aktionærer
kunne anses for koncernforbundne.
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KGL § 4, stk. 2, har følgende ordlyd.

Ved koncernforbundene selskaber forstås.

1. Selskaber og foreninger mv., hvor samme aktionærkreds ved fordringens erhvervelse

eller på noget senere tidspunkt direkte eller indirekte ejer mere end 50 % af aktiekapi-

talen i hvert selskab.

2. Selskaber og foreninger mv., hvor samme aktionærkreds ved fordringens erhvervelse

eller på senere tidspunkt direkte eller indirekte råder over mere end 50 % af stemmer-

ne u hvert selskab,

3. En fond og selskaber, hvori fonden ved fordringens erhvervelse eller på noget senere

tidspunkt direkte eller indirekte ejer mere en 50 % af aktiekapitalen i hvert selskab, el-

ler

4. En fond og selskaber hvori fonden ved fordringens erhvervelse eller på noget senere

tidspunkt direkte eller indirekte råder over mere en 50 % af stemmerne i hvert selskab.

Aktionærer som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 2 anses ved bedømmelsen af

aktionærkredsen som én og samme aktionær. Ved opgørelsen af stemmeandele ses bort fra

stemmer, som alene er opnået ved stemmeretsoverdragelse i forbindelse med erhvervet sikker-

hed i aktier.

Formålet med den gældende konsolideringsregel er, at undgå at der sker omgåelse af reglerne

om tynd kapitalisering, særligt en omgåelse af stk.1-3. Uden denne bestemmelse som nævnt i §

11, stk. 4 vil kapitalen i selskabet kunne udtyndes, hvis en koncern indskyder flere selskaber.

Forholdet mellem gæld og egenkapital i det enkelte datterselskab ville herved kunne oprethol-

des, mens dette ikke vil være tilfældet ved en samlet opgørelse, den såkaldte kaskadeeffekt.32

Som tidligere nævnt har konsolideringsreglen i SEL§ 11, stk. 4, 2 pkt., givet anledning til en del

debat og fortolkningsproblemer. Det skyldes bl.a. at reglerne har givet mulighed for forskellige

fortolkninger. Derudover har skatteministeriet ligeledes ændret deres udtagelser 180 grader et

par gange, hvilket ikke har gjort det nemmere33. Sidste år kom der to nye afgørelser vedr. be-

32 Bemærkningerne til lov nr. 432 af 26. juni 1998
33 Indholdet af disse debatter, og skatteministeriets udtagelser vil ikke blive belyst nærmere i denne af-
handling, i det der jf. afhandlingens problemstilling vil blive lagt vægt på gældende lov og praksis.
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da forelå der kun en enkelt afgørelse i form af TLS 2008, 229 SR.

Figur: 434

centeret ville selskabet og filialen ikke være koncernforbundene, idet det hollandske selskab

skulle anses som en udenlandsk

skulle fortolkes som, at det kun var

ste danske selskab, som ikke skulle medtages

der skal konsolideres. Således blev det fremført at bestemmelse skulle tolkes som om

så skulle være udenlandske aktionærer der måtte ligger under det øverste danske selska

ikke skulle medtages i vurderingen.

ten. Landsskatteretten fandt at klager have medhold i, at der skulle ske konsolidering mellem

det danske selskab og filialen, således fandt Landsskatteretten at skattecenteret afgørelse var

forkert. Følgende begrundelse lå til grun

”Skattesubjektet i relation til SEL § 2, stk. 1, litra a, er selskabet (det hollandske datterselskab),

således at filialen ikke udgør et i forhold til det hollandske hovedkontor selvstændigt skatt

subjekt. Det hollandske hovedkontor kan

dermed heller ikke omfattet af begrebet ”udenlandske aktionærer” i SEL § 11, stk. 4. 2. pkt.

Ejerskabet via et udenlandsk selskab ses i givet fald heller ikke i sig selv at ville udelukke ko

solidering efter SEL § 11, stk. 4. uanset bestemmelsens 2. pkt. Ved vurdering af hvilke selsk

34 TfS 2010, 564

Ultimativt
moderselskab

Dansk selskab

Hollandsk
selskab

Dansk filial

stemmelserne omkring konsolideringsreglerne nemlig TFS 2010, 569 og TFS 2010, 127. Indtil

der kun en enkelt afgørelse i form af TLS 2008, 229 SR.

TFS 2010, 569 vedrørte en situation som vist til venstre for

hvor et dansk selskab ejede et hollandsk datterselskab. Det

hollandske datterselskab havde en filial i Danmark.

vigtigt her at bemærke at ”Dansk selskab

moderselskab. Sagen vedrørte om hvorvidt, der skulle ske

konsolidering mellem det danske selskab og filialen der var

beliggende i Danmark i medfør af SEL § 11, stk. 4.

Det lokale skattecenter havde truffet den afgørelse

ke skulle ske konsolidering imellem disse, i

ske konsolidering mellem danske selskaber,

cernforbundene uden at inddrage udenlandske aktionærer

med en henvisning til SEL § 11, stk. 4. 2. pkt.

centeret ville selskabet og filialen ikke være koncernforbundene, idet det hollandske selskab

skulle anses som en udenlandsk aktionær. Endvidere blev det anført, at SEL § 11, stk. 4., ikke

det kun var udenlandske aktionere, der ligger over det ultimative øve

ste danske selskab, som ikke skulle medtages, i forbindelse med vurderingen af hvilke selskaber

der skal konsolideres. Således blev det fremført at bestemmelse skulle tolkes som om

være udenlandske aktionærer der måtte ligger under det øverste danske selska

ges i vurderingen. Skattecenterets afgørelse blev påklaget til Landsskattere

ten. Landsskatteretten fandt at klager have medhold i, at der skulle ske konsolidering mellem

det danske selskab og filialen, således fandt Landsskatteretten at skattecenteret afgørelse var

forkert. Følgende begrundelse lå til grund for dommen.

”Skattesubjektet i relation til SEL § 2, stk. 1, litra a, er selskabet (det hollandske datterselskab),

således at filialen ikke udgør et i forhold til det hollandske hovedkontor selvstændigt skatt

subjekt. Det hollandske hovedkontor kan derfor heller ikke anses at være aktionær i filialen og

dermed heller ikke omfattet af begrebet ”udenlandske aktionærer” i SEL § 11, stk. 4. 2. pkt.

Ejerskabet via et udenlandsk selskab ses i givet fald heller ikke i sig selv at ville udelukke ko

g efter SEL § 11, stk. 4. uanset bestemmelsens 2. pkt. Ved vurdering af hvilke selsk
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stemmelserne omkring konsolideringsreglerne nemlig TFS 2010, 569 og TFS 2010, 127. Indtil

ørte en situation som vist til venstre for,

landsk datterselskab. Det

hollandske datterselskab havde en filial i Danmark. Det er

mærke at ”Dansk selskab ” ikke er ultimativt

Sagen vedrørte om hvorvidt, der skulle ske

et danske selskab og filialen der var

beliggende i Danmark i medfør af SEL § 11, stk. 4.

Det lokale skattecenter havde truffet den afgørelse, at der ik-

lle ske konsolidering imellem disse, idet der kun skal

ske konsolidering mellem danske selskaber, der også er kon-

cernforbundene uden at inddrage udenlandske aktionærer

med en henvisning til SEL § 11, stk. 4. 2. pkt. Ifølge skatte-

centeret ville selskabet og filialen ikke være koncernforbundene, idet det hollandske selskab

at SEL § 11, stk. 4., ikke

der ligger over det ultimative øver-

i forbindelse med vurderingen af hvilke selskaber

der skal konsolideres. Således blev det fremført at bestemmelse skulle tolkes som om, at det og-

være udenlandske aktionærer der måtte ligger under det øverste danske selskab der

klaget til Landsskatteret-

ten. Landsskatteretten fandt at klager have medhold i, at der skulle ske konsolidering mellem

det danske selskab og filialen, således fandt Landsskatteretten at skattecenteret afgørelse var

”Skattesubjektet i relation til SEL § 2, stk. 1, litra a, er selskabet (det hollandske datterselskab),

således at filialen ikke udgør et i forhold til det hollandske hovedkontor selvstændigt skatte-

derfor heller ikke anses at være aktionær i filialen og

dermed heller ikke omfattet af begrebet ”udenlandske aktionærer” i SEL § 11, stk. 4. 2. pkt.

Ejerskabet via et udenlandsk selskab ses i givet fald heller ikke i sig selv at ville udelukke kon-

g efter SEL § 11, stk. 4. uanset bestemmelsens 2. pkt. Ved vurdering af hvilke selska-



ber, der er koncernforbundene efter KGL § 4, stk.2, må det således som udgangspunkt lægges

til grund, at der ikke alene er direkte, men også indirekte ejerskab, der medfør

bindelse.”35

Det er interessant, at skattemyndighederne i sagen i Landsskatteretten argumenterede for, at

der skulle ske en adskillelse af filialen og hovedkontoret i relation til reglerne om tynd kapital

sering. Denne argumentation blev

Landsskatterettens henvisning til indirekte ejerskab, er det således kun udenlandske aktion

rer, der ligger over det øverste danske selskab, der skal

der er koncernforbindelse efter reglerne i SEL § 11, stk. 4. Efter Landsskatterettens afgørelse vil

der herefter netop skulle ske konsolidering i eksemplet fra før.

For at give et dybere indblik i hvorledes bestemmelserne i SEL § 11, stk. 4, 2 pkt. skal anvendes i

praksis, efter Landsskatterettens afgørelse, e

efter Landsskatterettens afgørelse ske en konsolidering af samtlige danske selskaber og faste

driftsteder beliggende i Danmark.

talandelene) Som det fremgår af nedenstående

moderselskab, hvorfor dette skal indgå i bedømmelsen af om der forligger koncernforbindelse

efter KGL § 4, stk.2. Det danske ”selskab B” e

cernforbindelse mellem disse.

I medfør af TfS 2010, 569 er der også koncernforbi

delse mellem ”Dansk Selskab G” og ”Ude

skab H og dette danske fastedriftsted

danske selskab B, og G ejer det danske selskab I ind

rekte er der også koncernforbindelse mellem disse

tre. Efter samme princip er der også koncernforbi

delse mellem det danske selskab B og D det ude

landske selskab E’s faste driftsted F, i m

2010, 569. Det betyder endvidere at efter SEL § 11,

stk. 4, og TfS 2010, 569 skal samtlige danske selsk

ber og de to faste driftsteder indgå i konsolideri

35 TFS 2010, 569
36 TfS 2010, 564, med egen tilvir

ber, der er koncernforbundene efter KGL § 4, stk.2, må det således som udgangspunkt lægges

til grund, at der ikke alene er direkte, men også indirekte ejerskab, der medfør

Det er interessant, at skattemyndighederne i sagen i Landsskatteretten argumenterede for, at

af filialen og hovedkontoret i relation til reglerne om tynd kapital

sering. Denne argumentation blev, som det fremgår ovenfor afvist af Landsskatteretten. Med

Landsskatterettens henvisning til indirekte ejerskab, er det således kun udenlandske aktion

rer, der ligger over det øverste danske selskab, der skal udholdes ved vurderingen af, hvornår

orbindelse efter reglerne i SEL § 11, stk. 4. Efter Landsskatterettens afgørelse vil

der herefter netop skulle ske konsolidering i eksemplet fra før.

i hvorledes bestemmelserne i SEL § 11, stk. 4, 2 pkt. skal anvendes i

praksis, efter Landsskatterettens afgørelse, er nedenstående koncern opstillet

andsskatterettens afgørelse ske en konsolidering af samtlige danske selskaber og faste

driftsteder beliggende i Danmark. (alle ejerforhold er 100 %, stemmerettighederne følger kap

Som det fremgår af nedenstående figur er ”Dansk selskab B” ikke det ultimative

moderselskab, hvorfor dette skal indgå i bedømmelsen af om der forligger koncernforbindelse

efter KGL § 4, stk.2. Det danske ”selskab B” ejer ”Dansk selskab G” direkte, hvorfor der er ko

cernforbindelse mellem disse.

er der også koncernforbin-

delse mellem ”Dansk Selskab G” og ”Udenlandsk Sel-

skab H og dette danske fastedriftsted ”J” Pga. det

danske selskab B, og G ejer det danske selskab I indi-

rekte er der også koncernforbindelse mellem disse

cip er der også koncernforbin-

delse mellem det danske selskab B og D det uden-

landske selskab E’s faste driftsted F, i medhør af TfS

2010, 569. Det betyder endvidere at efter SEL § 11,

stk. 4, og TfS 2010, 569 skal samtlige danske selska-

ber og de to faste driftsteder indgå i konsolideringen.

tilvirkninger
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Dansk
selskab B

Udenlands
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Dansk
selskab D

Udenlands
selskab E
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ber, der er koncernforbundene efter KGL § 4, stk.2, må det således som udgangspunkt lægges

til grund, at der ikke alene er direkte, men også indirekte ejerskab, der medfører koncernfor-

Det er interessant, at skattemyndighederne i sagen i Landsskatteretten argumenterede for, at

af filialen og hovedkontoret i relation til reglerne om tynd kapitali-

Landsskatteretten. Med

Landsskatterettens henvisning til indirekte ejerskab, er det således kun udenlandske aktionæ-

udholdes ved vurderingen af, hvornår

orbindelse efter reglerne i SEL § 11, stk. 4. Efter Landsskatterettens afgørelse vil

i hvorledes bestemmelserne i SEL § 11, stk. 4, 2 pkt. skal anvendes i

r nedenstående koncern opstillet. Således må der

andsskatterettens afgørelse ske en konsolidering af samtlige danske selskaber og faste

erettighederne følger kapi-

figur er ”Dansk selskab B” ikke det ultimative

moderselskab, hvorfor dette skal indgå i bedømmelsen af om der forligger koncernforbindelse

jer ”Dansk selskab G” direkte, hvorfor der er kon-

Figur: 536
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Det er her vigtigt at påpege, at koncerndefinitionen, i henhold til reglerne om tynd kapitalise-

ring i SEL § 11 er forskellige fra koncerndefinitionen i forhold til definitionen i reglerne omkring

obligatorisk national sambeskatning. I reglerne om Tynd Kapitalisering henvises til LL § 2 og i

sambeskatningsreglerne henvises til SEL § 31.C. Det er vigtigt at påpege at SEL § 11, stk. 4 ikke

ændrer på hvilke selskaber, der anses for koncernforbundene. Bestemmelsen regulerer alene,

hvornår konsolideringen sker i forhold til en evt. fradragsbeskæring mellem de forbundne kon-

cernselskaber.

I situationer hvor koncernforbindelse består, igennem inddragelse af udenlandske aktionærer

eller gennem inddragelse af et dansk ultimativt moderselskab, vil der ikke være overensstem-

melse mellem reglerne. Der vil i denne situation, ikke skulle ske en konsolideret opgørelse jf.

SEL § 11, stk. 4, men der vil efter reglerne om obligatorisk national sambeskatning skulle ske

sambeskatning af alle danske koncernforbundne selskaber og evt. faste driftsteder samt faste

ejendomme.

Reglen tager imidlertid ikke hensyn til, at det er muligt for en koncern at drive flere grene af sin

virksomhed i Danmark gennem datterselskaber eller faste driftsteder. Dvs. at konsolidering i

den situation, hvor en koncern driver flere grene af sin virksomhed i Danmark igennem datter-

selskaber eller faste driftsteder, alene skal finde anvendelse inden for den enkelte virksomheds-

gren i Danmark. Dette understøttes af et supplerende svar som skatteministeriet gav til FSR

vedrørende lov nr. 221 af 31/4 2004 (L119) i forbindelse med fortolkningen af SEL § 11, stk. 4, 2

pkt. Af det svar fremgik det bl.a.

”Bestemmelser i § 11, stk.4 2. pkt., går derfor ud på at begrænse konsolideringsreglen i § 11,

stk. 4, 1. pkt., således at den alene finder anvendelse på danske selskaber, der også uden at

inddrage udenlandske aktionærer kan anses for at være koncernforbundne. Det vil sige, at

konsolideringen i den situation, hvor en udenlandsk koncern driver flere separate grene af sin

virksomhed i Danmark gennem datterselskaber eller faste driftssteder, alene skal finde an-

vendelse inden for den enkelte virksomhedgren.”

(….) Det bemærkes, at det må anses for irrelevant for spørgsmålet om konsolidering efter SEL

§ 11, stk. 4, 2 pkt., om der foreligger gæld og fordringer mellem de selskaber, der skal konsoli-



deres. (….) Der er således ikke en forudsætning for konsolidering efter SEL § 11, stk. 4, at der

rent faktisk foreligger et gældsforhold mellem selskaberne. (…)”

Som der fremgår af ovenstående, og som det ligeledes fremgår af forarbe

hensigten med SEL § 11, stk. 4, 2 pkt. at sikre at konsolideringsreglen alene anvendes inden for

den enkelte virksomhedsgren. Disse argumenter for at en konsolidering alene skal anvendes på

den enkelte virksomhedsgren kan dog udfordre

i forarbejderne til loven, ligesom ordet heller ikke fremgår nogen steder af lovteksten. Hvis ko

cernbegrebet skal defineres i sammenhæng med lovens ordlyd

må dette begreb defineres som selskaber, der er koncernforbundne efter KGL § 4, stk. 2, hvor

udenlandske aktionærer eller et ultimativt dansk moderselskab ikke skal inddrages. Der vurd

res ikke fra opgaveskrivers side at være hjemmel til at inddrage virksomhedsgrene, funk

eller art m.v. i bedømmelsen af hvilke selskaber

TfS 2010, 127 vedrørte en koncern, det var opdelt i to delkoncerner henholdsvis E koncernen og

F koncernen. Selskaberne var ejet af selskab G, som

ne afgørelse vil ikke blive gennemgået

lyst.

Figur. 639

37 Lov nr. 221 af 31. marts 2004
38 Dette synspunkt deles af Jesper Anker Hansen, Deloitte i TfS 2010, 564
39 Offentliggørelseteksten TfS 2010, 127.
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deres. (….) Der er således ikke en forudsætning for konsolidering efter SEL § 11, stk. 4, at der

rent faktisk foreligger et gældsforhold mellem selskaberne. (…)”

Som der fremgår af ovenstående, og som det ligeledes fremgår af forarbejderne til loven

hensigten med SEL § 11, stk. 4, 2 pkt. at sikre at konsolideringsreglen alene anvendes inden for

den enkelte virksomhedsgren. Disse argumenter for at en konsolidering alene skal anvendes på

den enkelte virksomhedsgren kan dog udfordres. Begrebet ”virksomhedsgren” er ikke defineret

i forarbejderne til loven, ligesom ordet heller ikke fremgår nogen steder af lovteksten. Hvis ko

cernbegrebet skal defineres i sammenhæng med lovens ordlyd, som henviser til KGL § 4, stk. 2.,

defineres som selskaber, der er koncernforbundne efter KGL § 4, stk. 2, hvor

udenlandske aktionærer eller et ultimativt dansk moderselskab ikke skal inddrages. Der vurd

s side at være hjemmel til at inddrage virksomhedsgrene, funk

eller art m.v. i bedømmelsen af hvilke selskaber, der skal indgå i konsolideringen.

TfS 2010, 127 vedrørte en koncern, det var opdelt i to delkoncerner henholdsvis E koncernen og

F koncernen. Selskaberne var ejet af selskab G, som ikke var det ultimative moderselskab.

afgørelse vil ikke blive gennemgået i detaljer, men hovedpunkterne i dommen vil

Dette synspunkt deles af Jesper Anker Hansen, Deloitte i TfS 2010, 564
Offentliggørelseteksten TfS 2010, 127.
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deres. (….) Der er således ikke en forudsætning for konsolidering efter SEL § 11, stk. 4, at der

jderne til loven,37 er

hensigten med SEL § 11, stk. 4, 2 pkt. at sikre at konsolideringsreglen alene anvendes inden for

den enkelte virksomhedsgren. Disse argumenter for at en konsolidering alene skal anvendes på

s. Begrebet ”virksomhedsgren” er ikke defineret

i forarbejderne til loven, ligesom ordet heller ikke fremgår nogen steder af lovteksten. Hvis kon-

som henviser til KGL § 4, stk. 2.,

defineres som selskaber, der er koncernforbundne efter KGL § 4, stk. 2, hvor

udenlandske aktionærer eller et ultimativt dansk moderselskab ikke skal inddrages. Der vurde-

s side at være hjemmel til at inddrage virksomhedsgrene, funktioner,

der skal indgå i konsolideringen.38

TfS 2010, 127 vedrørte en koncern, det var opdelt i to delkoncerner henholdsvis E koncernen og

var det ultimative moderselskab. Den-

i dommen vil blive be-

F A/S
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Spørgsmålet var om der skulle ske konsolidering af E koncernen, hvilket afgørelsen bekræftede

der skulle. I denne afgørelse blev der ikke taget direkte stilling til om F koncernen skulle indgå i

konsolideringen. Jesper Anker Hansen fremfører i TfS 2010, 127, at det ud fra afgørelsen og de i

afgørelsen medfølgende illustrationer, implicit må betyde at skatterådet og SKAT, ikke mener at

selskab F og dets datterselskaber skal indgå i konsolideringen. I det at selskab G ikke var det

ultimative moderselskab, var der den fornødne koncernforbindelse mellem selskab E og dets

datterselskaber og selskab F og dets datterselskaber i henhold til KGL § 4, stk.2. Ud fra den

ovenstående argumentation omkring manglende hjemmel vedr. opdeling af en koncern i virk-

somhedsgrene i forbindelse med en konsolidering, burde både E og F koncernen i denne på-

gældende sag således skulle indgå i konsolideringen jf. SEL § 11, stk.4. Jesper Anker Hansens

konklusion kan udfordres, idet der i skatterådets ligningssvar øverst fremgår, at de faktiske

spørgsmål i afgørelsen vedr. selve tyndkapitaliserings spørgsmålet vedrørende to af selskab E’s

datterselskaber, hvorfor det ikke direkte ud fra afgørelsen, kan konkluderes at, der ikke skal ske

konsolidering af selskab G og dets underliggende selskaber (delkoncern E og F).

Modsætningsvis må det antages ikke at være lovgivers hensigt, at der skal ske konsolidering ho-

risontalt i en koncern. Hvilket begrundes i de tidligere omtalte bemærkninger i forarbejderne til

loven, samt tidligere omtalte supplerende svar som skatteministeriet gav til FSR vedrørende lov

nr. 221 af 31. marts 2004 (L119).

Opgaverskriver er stadig af den opfattelse, at der ikke er hjemmel i gældende lovgivning til at

opdele en koncern i delkoncerner ud fra virksomhedsgrene, hvorfor der skal ske konsolidering

af de to delkoncerner E og F og deres moderselskab G i det ovenfor nævnte eksempel. Dog er

der stadig en række ubesvarede spørgsmål, særligt definitionen og anvendelse af begrebet virk-

somhedgren.

5.12 Omgåelse af konsolideringsreglen

Ud fra ovenstående fortolkning af konsolideringsreglerne vil en koncern med en struktur som

nedenstående, have meget let ved at inddrage begge delkoncerner i konsolideringen. Som det

fremgår af nedenstående figur er selskab A, det ultimative moderselskab, hvorfor der skal ske

konsolidering mellem selskab B og dets datterselskaber, og selskab C og dets datterselskaber,

da disse to delkoncerner hver for sig er koncernforbundet i henhold til KGL § 4, stk. 2. Der skal

således i dette tilfælde, ikke ske en konsolidering mellem B-delen og C-delen, i det selskab A var

det ultimative moderselskab, hvorfor B- og C-delen ikke vil være koncernforbundet. Hvis det



for koncernen vil være en fordel at selskab A og B

indskydes der et holdingselskab ovenover selskab A. Aktierne i selskab A kan således via af en

skattefri aktieombytning overføres til det nystiftede selskab, hvorved det nystiftede selskab ud

fra skattemyndighedernes fortolkning vil blive det ultimative moderselskab. Hvis selskab A ø

skes holdt uden for konsolideringen, indskydes selskabet bare under selska

A stadig vil blive anset som det ultimative moderselskab, men nu vil der jf. KGL § 4, stk. 2 være

koncernforbindelse mellem B

nystiftede selskab.

Figur: 740

5.13 Undgåelse af fradagsbegrænsning

Der findes flere forskellige metoder til at undgå e

efter bestemmelserne i SEL § 11.

for, at et selskab/koncern kan

SEL § 11. I de kommende afsnit vil de forskellige

40 TfS 2010, 564, med egen tilvirkning
41 TfS 2010, 564, med egen tilvirkning
42 TfS 2010, 564, med egen tilvirkning
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for koncernen vil være en fordel at selskab A og B- og C delen indgik i en samlet konsolidering

indskydes der et holdingselskab ovenover selskab A. Aktierne i selskab A kan således via af en

i aktieombytning overføres til det nystiftede selskab, hvorved det nystiftede selskab ud

fra skattemyndighedernes fortolkning vil blive det ultimative moderselskab. Hvis selskab A ø

skes holdt uden for konsolideringen, indskydes selskabet bare under selska

A stadig vil blive anset som det ultimative moderselskab, men nu vil der jf. KGL § 4, stk. 2 være

koncernforbindelse mellem B- og C-delen, hvorfor begge vil indgå i konsolideringen med det

Figur: 841 Figur: 942

Undgåelse af fradagsbegrænsning efter reglerne i SEL § 11

Der findes flere forskellige metoder til at undgå eller nedbringe en evt. fradragsbegrænsning

efter bestemmelserne i SEL § 11. Formålet med dette kapitel er at analysere

et selskab/koncern kan minimere eller helt undgå fradragsbegrænsningerne

I de kommende afsnit vil de forskellige muligheder blive analyseret.
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og C delen indgik i en samlet konsolidering,

indskydes der et holdingselskab ovenover selskab A. Aktierne i selskab A kan således via af en

i aktieombytning overføres til det nystiftede selskab, hvorved det nystiftede selskab ud

fra skattemyndighedernes fortolkning vil blive det ultimative moderselskab. Hvis selskab A øn-

skes holdt uden for konsolideringen, indskydes selskabet bare under selskab A, hvorved selskab

A stadig vil blive anset som det ultimative moderselskab, men nu vil der jf. KGL § 4, stk. 2 være

hvorfor begge vil indgå i konsolideringen med det

42

efter reglerne i SEL § 11

nge en evt. fradragsbegrænsning

Formålet med dette kapitel er at analysere hvad der kan gøres

fradragsbegrænsningerne i henhold til

blive analyseret.
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5.13.1 Undladelse eller nedsættelse af gældens forrentning

En nærliggende metode til at undgå fradragsbeskæringen efter reglerne i SEL § 11, kan være at

selskaberne nedsætter eller helt undlader forrentning af koncerninterngæld. Som Jacob Bund-

gaard beskriver i hans bog ”tynd kapitalisering – en skatteretlig fremstilling” kan det tænkes, at

de danske skattemyndigheder, vil lade fikserede renteudgifter medgå i fradragsbegrænsningen,

hvorved en rentenedsættelse eller rentefrihed ikke vil være optimal. Såfremt at der i kreditor-

staten ikke findes hjemmel til vilkårskorrektioner, vil det være muligt at undlade eller nedsætte

forrentningen af de koncerninterne lån. I denne situation vil de danske skattemyndigheder

formenligt heller ikke fiksere renter jf. bemærkninger af LL § 2, stk. 1 i L101. Dog vil de danske

skattemyndigheder formenligt anse, den tilførte fremmedkapital som et tilskud, hvorfor der vil

ske tilskudsbeskatning jf. Statsskatteloven § 4. Det vil derfor være muligt at undgå fradragsbe-

grænsningerne efter SEL § 11, men til gengæld vil den økonomiske fordel i form af den tilførte

fremmekapital blive tilskudsbeskattet, hvorved man er lige vidt.

Det må derfor konkluderes, at en nedsættelse eller helt undladelse af forrentning af koncern-

mellemværende ikke er en anvendelig strategi i forhold til at minimere rentefradragsbegræns-

ningerne efter SEL § 11.

5.13.2 Kapitalforhøjelse

En let løsning til at undgå fradragsbegrænsningerne efter SEL § 11, er at indskyde yderligere

kapital i debitor selskaber, en såkaldt kapitalforhøjelse. Kapitalforhøjelsen skal selvfølelig ske

efter de almindelige selskabsretlige regler og det skal bemærkes, at en forhøjelse af kapitalen i

et selskab, ikke nedsætter gælden, hvorfor kapitalforhøjelsen skal være tilpas stor, så forholdet

4:1 mellem gæld og egenkapital efterfølgende overholdes. Når solvenskravet engang er opnået,

kan der således optages DKK 4 yderligere gæld, hver gang egenkapitalen i selskabets forhøjes

med DKK 1. Det skal dog bemærkes, at denne strategi er en likviditetsmæssig ulempe for kon-

cernen, idet den indskudte kapital skal forblive i debitorselskabet i mindst to år. Det kan være

en ulempe for en koncern, at binde kapital i så lang tid, da det stiller store krav til koncernens

likviditets beredskab. Derfor må det konstateres, at denne strategi giver mulighed for, at en

koncern kan undgå rentefradragsbegrænsninger efter SEL § 11, dog vurderes denne strategi ik-

ke optimal, pga. den likviditetsmæssige ulempe ikke
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5.13.3 Gældskonvertering

En anden måde at fortage kapitalforhøjelse på, er ved at fortage konvertering af gæld til egen-

kapital. Som også nævnt under afsnittet omkring kapitalforhøjelse, skal de selskabsretlige reg-

ler ligeledes følges i forbindelse med en gældskonvertering. Reglerne vedr. gældskonvertering

følger af selskabsloven § 38. Det skal her bemærkes, at muligheden for gældskonvertering kun

kan finde sted for selskaber, og ikke er en muligheder i filialer. Hvis moderselskabet i forbindel-

se med en gældskonvertering er udenlandsk, vil den skattemæssige behandling af gældskonver-

teringen afhænge af, hvorledes gældskonverteringen bliver behandlet i moderselskabets hjem-

land jf. KGL § 8 hvis der er tale om en singulær ordning, og jf. LL § 15 stk. 3 pkt. i forbindelse

med en samlet ordning. Som hovedregel kan det have en dansk skattemæssige konsekvens, hvis

moderselskabet har fradrag for tabet i forbindelse med den gennemførte gældskonvertering. De

skattemæssige konsekvenser vil være forskellige, afhængigt af om der er tale om en singulær

eller samlet ordning.

Der hersker i praksis stor usikkerhed om en singulær ordning eventuelt vil medfører en beskat-

ning efter KGL. Niels Josephsen anfører i SU 1999.7, at der i gældende lovgivning ikke er

hjemmel til at anføre sådan en beskatning, men som han også erkender har Landsskatteretten i

TfS 1997.653 og TfS 1998.558 implicit tilkendegivet, at sådan en hjemmel er tilstede. Men lige-

som i forbindelse med gennemgangen af TfS 2010, 127, skal man være varsom med at konklu-

dere dette ud af afgørelsen, grundet at der ikke var nogle af de to sager, der var procederet di-

rekte på spørgsmålet. Denne risiko i forbindelse med fortolkningen af loven og praksis, kan

undgås ved at moderselskabet fortager en kapitalforhøjelse, hvorefter datterselskaber bruger

denne til at nedbringe gælden. Niels Josephsen anfører, at strategi kan benyttes idet denne si-

tuation efter hans opfattelse ikke kan sidestilles med gældskonvertering, idet der i KGL ikke

findes en regel svarende til LL § 15, stk. 4, der sigter mod maskerede gældskonvertering43. Op-

gave skriver er enig i denne antagelse, hvorfor det kan konstateres, at den skattemæssige risiko

i forbindelse med gældskonverteringen ved en singulærordning kan undgås ved at foretage en

kapitalforhøjelse, som herefter bliver brugt til at nedbringe gælden.

En samlet ordning kan have indflydelse på et evt. skattemæssigt underskud i datterselskaber,

idet det af LL § 15, stk.2 fremgår, at gældsnedsættelsen sidestilles med hel eller delvis konverte-

ring af gælden til aktier eller konvertible obligationer. Underskuddet skal nedsættes med det

beløb, som overstiger den pålydende værdi af den konverterede gæld på konverteringstidspunk-

tet. Som omtalt i forrige afsnit er der i bestemmelserne i LL § 15, stk.4 og 5 hjemmel til at forta-

43 Tynd Kapitalisering ”en skatteretlig fremstilling” s. 263.
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ge underskuds nedsættelse, i de situationer hvor kreditorer fortager kapitalindskud, og der er

en tæt sammenhæng mellem kapitalindskuddene og gældens indfrielse.

Selskabsretligt anses en kapitalforhøjelse for gennemført, allerede når det er besluttet på en ge-

neralforsamling. Således er der mulighed for, at en koncern kan benytte sig af en singulær ord-

ning, hvor moderselskabet indskyder kapital i datterselskaber, som herefter indfrier gæld, indtil

solvens kravet 4:1, som minimum er opnået. I den situation hvor moderselskabet er et dansk

selskab, vil der ikke være nogen skattemæssig risiko i forbindelse med en gældskonvertering.

Som tidligere beskrevet sker vurderingen af selskabets solvenskrav ved udgangen af hvert ind-

komstår, hvorfor en gældskonvertering / kapitalforhøjelse blot skal besluttes på en ekstraordi-

nær general forsamling inden indkomstårets udløb.

5.13.4 Leasing eller leje

Et andet alternative til at undgå fradragsbeskæring er, at kreditor selskabet køber aktiver i debi-

torselskabet, og herefter udlejer eller leaser disse ud til debitorselskabet, i stedet for kontant

långivning. Leje- og rentebetalingerne er som hovedregel fradragsberettigede. Således bliver

debitor selskabets rente, leje, og leasingbetalinger umiddelbart ikke underlagt fradragsbeskæ-

ring. Der er i Danmark ikke hjemmel til, at fortage fradragsbeskæring af leje- eller leasing beta-

linger, dog skal man være opmærksom på, at der i visse DBO’er kan være indeholdt beskat-

ningsret til leje eller leasingydelser, men jf. SEL § 2, stk. 1, litra g, modsætningsvis er der ikke

hjemmel til at udnytte en sådan evt. fradragsbeskæring. Hvorvidt denne strategi konkret er

fordelagtig for koncernen afhænger af en evt. indgået DBO, og indholdet af denne, samt be-

handlingen af ydelsen i modtager landet. I det der i denne afhandling ønskes afgrænset for

udenlandsk national lovgivning, samt DBO’er jf. kapitel 3 vil denne strategi ikke behandles

yderligere, men er medtaget i afhandlingen, for at give et overblik over hvilke mulige strategier

der eksisterer til undgåelse af fradragsbegrænsning.

5.13.5 Slanke balancen

En anden løsning er at slanke balancen hos debitorselskabet, dette gøres ved at koncerninterne

fordringer og gæld udlignes hvor det er muligt. Dette forudsætter naturligvis, at der finder så-

dan koncerninterne fordringer og gæld sted, begge veje mellem selskaberne i koncernen. Den

samme strategi kan benyttes på andre poster i regnskaber, med henblik på at nedbringe gælden

til et niveau hvor solvenskravet mellem gæld og egenkapital på 4:1 overholdes. Denne strategi

vurderes ikke som den mest værdi skabende, idet det vurderes at de fleste koncerner i forvejen
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udligner hinandens fordringer og gælde, løbende igennem et regnskabsår, eller benytter sig af

et cash pool system.

5.13.6 Dokumentation

Af SEL § 11, stk. 1, sidste pkt. følger det at: ”… fradragbeskæringen bortfalder i det omfang,

selskabet eller foreningen godtgør, at lignende finansiering kan opnås mellem uafhængige

parter”. Dette vil med andre ord sige, at hvis debitorselskabet kan opfylde en armslængde test,

vil fradragsbeskæringen bortfalde. Det må antages, at denne bestemmelse i SEL § 11, underka-

ster sig det almindelige danske armslængde princip, som kommer til udtryk i LL § 2. For at

undgå fradragsbeskæringen skal det kunne godtgøres, at finansieringen er sket på markedsvil-

kår, dette afhænger af en konkret samlet vurdering af en række faktorer. Det forhold at en uaf-

hængig långiver vil yde selskabet eller filialen, et tilsvarende lån på de givende vilkår spille en

væsentlig rolle i vurderingen. Det er her væsentligt, at lånet vil kunne opnås uden sikkerheds-

stillelse fra øvrige koncernselskaber. Andre faktorer som skal/kan indgår i vurderingen er,

branchesoliditet, konkrete lånetilbud, lovfæstede solvenskrav, konkrete forhold i låneaftalen.

En gennemgang af disse faktorer vil ikke bliver fortaget i denne afhandling, da det vurderes at

en sådan gennemgang ikke vil bidrage til afhandlingens problemstilling. 44

Normalt indenfor skatteområdet påhviler bevisbyrden skattemyndighederne, men i dette til-

fælde er det koncernen, der har dokumentationspligten, såfremt de ønsker at godtgøre at lånet

kan opnås hos en uafhængig tredje part. Dette skyldes, at der er hjemmel til bevisbyrdekravet i

formuleringen af SEL § 11, stk. 1, 4. pkt. ”… Fradragsbeskæringen bortfalder i det omfang, sel-

skabet eller foreningen godtgør, at lignende finansiering kan opnås mellem uafhængige parter.“

Således formodes armslængdeprincippet ikke for opfyldt, i de tilfælde hvor gæld og egenkapital

overstiger solvenskravet 4:1., hvorfor det er op til koncernen at afkræfte denne formodning.

5.14 Case

Formålet med det kommende afsnit er, at give en dybere forståelse af bestemmelserne i SEL §

11 ved, at anvende bestemmelserne på nedenstående koncern, således inddrages den praktiske

anvendelse af SEL § 11 i afhandlingen. Af bilag 1 fremgår ”selskab A” og ”selskab B” balancer,

samt en specifikation af selskabernes kontrollerede gæld. I de næste afsnit vil der bliver fortaget

44 For nærmere information vedr. disse momenter henvises til ”Tynd kapitalisering en skatteretlig frem-
stilling”, OECD’s rapport om tynd kapitalisering af 1986-11-26..



en analyse, samt tilhørende beregninger for at undersøge

dragsbeskæringen efter SEL § 11

Figur: 1046

Koncernens struktur ser ud som skitseret

alle selskaber har kalenderår som indkomstår

at bygningerne er MDKK 100 mere værd, samt at aktieposten i ”Selskab B” er

værd som følge af ikke bogført goodwill.

45 Der er i forbindelse med udarbejdelse af casen hentet inspiration fra opgaveskriverens egne kundefo
hold. Alle beregninger som er fortaget i forbindelse med casens gennemgang i kapitel 5
gøre casen neutral, dog kan casen sammenlignedes med virkel
46 Egen tilvirkning

Filial

beregninger for at undersøge om koncernen bliver ramt af fr

dragsbeskæringen efter SEL § 1145.

Koncernens struktur ser ud som skitseret ovenfor. Alle aktiebesiddelser er 100 % ejerskab, og

alle selskaber har kalenderår som indkomstår. Endvidere kan det oplyses, at ”Selskab A” m

DKK 100 mere værd, samt at aktieposten i ”Selskab B” er

værd som følge af ikke bogført goodwill.

bindelse med udarbejdelse af casen hentet inspiration fra opgaveskriverens egne kundefo
hold. Alle beregninger som er fortaget i forbindelse med casens gennemgang i kapitel 5
gøre casen neutral, dog kan casen sammenlignedes med virkelighedstro situationer.
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koncernen bliver ramt af fra-

er 100 % ejerskab, og

. Endvidere kan det oplyses, at ”Selskab A” mener

DKK 100 mere værd, samt at aktieposten i ”Selskab B” er MDKK 50 mere

bindelse med udarbejdelse af casen hentet inspiration fra opgaveskriverens egne kundefor-
hold. Alle beregninger som er fortaget i forbindelse med casens gennemgang i kapitel 5-7, er fiktive, for at

ighedstro situationer.

Udlandet

Danmark
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5.14.1 Case anvendelse af SEL § 11

Første step er at fastslå, om det faste driftsted er omfattet af bestemmelserne i SEL § 11, samt

hvilke af de koncernforbundne selskaber der er omfattet af bestemmelserne. Som det tidligere

blev belyst er selskaber og foreninger oplistet i SEL § 1, stk. 1, nr. 1-2a, 2 d-2 i, 3 a-5b omfattet

er bestemmelserne i SEL § 11, således er det udenlandske selskabs faste driftssted i Danmark,

samt de udenlandske selskaber ikke omfattet, jf. SEL § 11, stk. 1, nr.1.

Således er det kun ”Selskab A og Selskab B” der er omfattet af bestemmelserne. Det skal nu ud-

søges om selskaberne A og B er tyndkapitaliseret, og evt. hvor stor en del af gælden der skal re-

klassificeres for, at koncernen ikke overstiger solvenskravet 4.1. Idet der i denne koncern kon-

trolleres flere danske koncernforbundne selskaber, jf. KGL § 4, stk. 2, finder SEL § 11, stk. 1 nr.

1-3 samlet anvendelse på aktiverne og passiverne i disse selskaber, de udenlandske aktionærer

skal jf. SEL § 11, stk. 4, 2 pkt. ikke inddrages i konsolideringen.

Tabel: 11

Tabel: 12

Som det ses af ovenstående beregning, er der fortaget et par reguleringer til selskabernes balan-

ce. Dette skyldes, som det fremgår af SEL § 11, stk. 2, at gæld anses som fordringer omfattet af

KGL47, samt konvertible obligationer. Ligeledes skal Egenkapitalen jf. SEL § 11, stk. 3 opgøres

til handelsværdien af aktiverne ved indkomstårets udløb. Således er den bogførte værdi af gæl-

den reguleret for, hensættelse til udskud skat, gæld vedr. finansiel leasing samt periodeaf-

47 KGL omfatter alle pengefordringer, jf. § 1, stk. 1, nr. 1. Afgørende er alene, om fordringshaveren har et
retligt krav på betaling. Omfattet er således alle pengefordringer uanset art, herunder obligationer, pan-
tebreve og andre fordringer. Også rentefire lån samt fordringer, der opstår ved kreditsalg og ved ganske
korte lejlighedslån uden sikkerhedsstillelse mv. er omfattet.
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grænsningposter, idet disse poster, ikke indeholder et retligt krav på betaling. Endvidere er der

i opgørelsen reguleret for ”Selskabs A” kapitalandele i ”Selskab B”, samt koncerninterngæld.

Dertil skal ligges merværdierne på bygningerne, og goodwillen i ”Selskab B” da disse ikke er af-

spejlet i selskabernes balance.

Således har koncernen på konsolideret niveau en egenkapital til markedsværdi på TDKK

240.810, og gæld til markedsværdi på TDKK 5.026.400, hvilket ca. svarer til en soliditetsgrad

op 19:1, således skal selskaberne reklassificeres TDKK 812.632 fra gæld til egenkapital for ikke

at overstige forholdet 4:1 mellem fremmedkapital og egenkapital. Således overstiger koncernen

bestemmelsen i SEL § 11, stk. 1, nr. 3, og da de også er omfattet af nr. 1 & 2, er koncernen omfat-

tet af fradragsbeskæringsreglerne vedr. tynd kapitalisering i SEL § 11, og der skal fortages en

fradragsbeskæring da den kontrollerede gæld overstiger DKK 10 mio.

Næste step er at beregne renteudgifterne og kurstab vedr. kontrolleret gæld, samt den fradrags-

beskårede andel af renteudgifter og kurstab på kontrolleret gæld.

Tabel: 13

Tabel: 14

Jf. bilag 1, er de samlede renteudgifter og kurstab vedr. kontrolleret gæld på TDKK 118.320, der

skal dog kun ske fradragsbeskæring for den del af den kontrollerede gæld, som skal omkvalifi-

ceres til egenkapital, for at forholdet mellem fremmekapital og egenkapital vedr. indkomstårets

udløb udgør 4:1. jf. SEL § 11, stk. 1, 6. pkt. Som udgangspunkt skal der ske fradragsbeskæring af



Page 41 of 94

TDKK 29.972, hvilket er den andel af de samlede renteudgifter og kurstab vedr. kontrolleret

gæld, som svarer til procentsatsen af gæld, der skal reklassificeres. Men som det blev gennem-

gået under afsnit 5.10, skal fradragsbeskæringen følge prioriteringsreglen. Således skal rente-

udgifter og kurstab først beskæres af den andel af den kontrollerede gæld, der er dansk (TDKK

6.000), dernæst beskæres renteudgifter og kurstab som vedr. udenlandsk kontrolleret gæld. I

dette tilfælde er der udenlandsk kontrolleret gæld for TDKK 2.808.000, men kun TDKK

412.632 af denne gæld skal reklassificeres. Således fradragsbeskæres kun TDKK 16.505 vedr.

udenlandsk kontrolleret gæld, jf. SEL § 11, stk. 1, 6-7 pkt. Dernæst skal der ske en fordeling af

de ikke fradragsberettigede renteudgifter og kurstab på den kontrollerede gæld mellem de to

selskaber. Fordelingen sker på baggrund af det enkeltes selskabs forholdsmæssige andel af den

kontrollerede gæld.

Tabel: 15

5.15 Del konklusion

Reglerne omkring tynd kapitalisering i SEL § 11, har været gældende siden lov nr. 432 af 26.

juni 1998 blev vedtaget. Det må dog konstateres, at udformningen af bestemmelserne på nogle

område stadig er lidt problematisk, selv om der er fortaget mange forbedringer gennem tiden til

bestemmelserne. En endelig afklaring på væsentlige forhold i SEL § 11, synes endnu ikke nået.

Dog har skatteministerens svar til de forskellige interesseorganisationer i forbindelse med div.

lovforslag givet større klarhed over den praktiske anvendelse af bestemmelserne. Bl.a. den må-

de hvorpå de ikke fradragsberettigede renteudgifter og kurstab på kontrolleret gæld skal priori-

teres, blev fastlagt i skatteministerens svar til FSR henvendelse i forbindelse med L 119.

Fortolkningen af ordlyden i forbindelse med konsolideringsreglen kan være problematisk og

kan medvirke til et resultat som ikke er hensigtsmæssigt. Den seneste retspraksis er dog et

skridt i den rigtige retning, og kan bruges som fortolkningsbidrag ved forståelse af kapitalise-

ringsregler i SEL § 11
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Som tidligere gennemgået vil der ske fradragsbeskæring af de renteudgifter og kurstab vedr.

kontrolleret gæld, som skal omkvalificeres til egenkapital således, at solvenskravet 4:1 overhol-

des. For danske debitorselskaber opvejes fradragsbeskæringen ved, at de modsvarende rente-

indtægter ikke medtages i beregningen af den skattepligtige indkomst jf. SEL § 11, stk. 6. Denne

bestemmelse gælder dog ikke for renter vedr. lån fra tredjemand, som den kontrollerende ejer-

kreds eller koncernforbundene selskaber direkte eller indirekte har stillet sikkerhed for. Således

vil reglerne ikke havde den store effekt hvis koncernen består af udelukkende danske selskaber,

idet en evt. fradragsbeskæring vil modsvares af skattefrihed i det ultimative moderselskab,

grundet bestemmelsen i SEL § 11, stk. 6 og den obligatoriske nationale sambeskatningen jf. SEL

§ 31. Hvis det långivende selskab i koncernen er udenlandsk, og dette selskab beskattes af ren-

teindtægter på et niveau svarende til de danske kreditorselskaber, vil en koncern alt andet lige,

samlet set ikke opnå skattemæssige fordele ved at lade et eller flere selskaber i koncernen være

tynd kapitaliseret. I praksis vil dette scenarie ofte være anderledes, hvor koncernens långivende

selskaber er hjemhørende i et land med lavere beskatning end i Danmark.

Koncerner som vil blive omfattet af reglerne i SEL § 11, har en fornuftig mulighed, for at plan-

lægge en strategi, for at undgå at blive omfattet. Det skal nok bemærkes, at vurderingen af

hvornår et selskab bl.a. skal overholde solvenskravet, sker ved udløb af et indkomstår, hvorfor

evt. tiltag skal fortages inden.

Selskaberne / koncernen bærer selv bevisbyrden over for myndighederne, i forbindelse med at

påvise at gældsforholdet er optaget på markedsniveau og derved overholder armslængdeprin-

cippet jf. SEL § 11, stk. 4 pkt. At fremskaffe og indsamle dokumentation for, at betalingerne er

foregået på markedsmæssige vilkår, kan være en kompliceret proces, og det kan ikke siges en-

tydigt, hvornår denne bevisbyrde kan anses for løftet, men afhænger det af en konkret vurde-

ring, hvilket må siges at være uhensigtsmæssigt.
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6. Rentefradragsbegrænsning efter SEL § 11 B

6.1 Formål

Formålet med dette kapitel er først og fremmest, at give en forståelse for reglerne og de skatte-

mæssige aspekter i SEL § 11 B. Der vil i de efterfølgende afsnit blive lagt vægt på de enkelte be-

stemmelser, herunder særligt omgørelsen af nettofinansieringsudgifterne, opgørelsen af de

skattemæssige aktiver og ikke mindst opgørelsen ”stk. 6 saldoen”. Særligt bestemmelserne i

SEL § 11 B, stk. 6 vedr. opgørelsen af den samlede saldo for anskaffelsessummerne af direkte

ejede aktier i koncernforbundne selskaber, er et yderes kompliceret regelsæt, hvorfor der lø-

bende vil blive inddraget eksempler for at lette forståelsen af bestemmelserne.

Dernæst vil der bliver fortaget en analyse over hvilke muligheder, selskaber og koncerner har

for at minimere en evt. fradragsbeskæring af nettofinansieringsudgifterne. Og for at illustrerer

hvorledes bestemmelserne anvendes i praksis, vil bestemmelserne i SEL § 11, til sidst i kapitlet

blive anvendt på koncernen i den udarbejde case.

6.2 Indledning § 11 B

Som nævnt i indledningen var eneste mulighed for, at begrænse fradragsretten på renter og kurs-

tab inden vedtagelsen af L213 bestemmelserne i SEL § 11. Med vedtagelsen L213 og indførelsen af

SEL §§ 11B og 11C blev det muligt, efter bestemmelserne i SEL § 11 B, at fortage fradragsbegræns-

ningen på nettofinansieringsudgifterne ud fra en standardforrentning af selskabets aktiver. Sel-

skabets aktiver ganget med standartforrentningen giver det såkaldte renteloft, og ifølge bestem-

melserne kan en koncern eller et selskab kun fratrække MDKK 21,3 i nettofinansieringsudgifter,

med mindre de ligger indenfor renteloftet i henhold til SEL § 11B

I de efterfølgende afsnit uddybes og analyseres bestemmelserne i SEL § 11 B, for afslutningsvis at

kunne anvende dem i en praktisk case.
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6.3 Begrundelse (motiver) for indførelsen af rentefradragsbe-
grænsningsreglerne

Et af de væsentligste motiver til at indføre fradragsbegrænsningsreglerne i SEL § 11 B & 11 C,

var at begrænse udenlandske selskaber, særligt kapitalfonde, i at opkøbe danske selskaber alene

med det formål, at placere omkostninger i selskabet, og indtægterne i udlandet. Uden reglerne i

SEL § 11 B & 11 C, vil disse udenlandske selskaber kunne nedsætte deres skattegrundlag i Dan-

mark. Der var før indførelsen af bestemmelserne ikke et effektivt værn mod, at en koncern kun-

ne fortage skatteplanlægning ved, at placere omkostninger i et land og indtægter i et andet. Som

det blev belyst i kapitlet omkring tyndkapitalisering, er der ikke hjemmel til at forhindre oven-

stående skatteplanlægning. 48

Tanken bag SEL § 11, stk. 1 er, at der kun skal være fradrag for de finansieringsomkostninger,

der vedr. finansieringen af driften og ikke den finansielle aktivitet. Metoden til at sikre dette er

at beregne standardforrentningen af den skattemæssige værdi af drift aktiverne. Medtages akti-

verne i grundlaget for standardforrentningen, kan renteindtægten vedr. aktivet ikke også mod-

regnes i nettofinansieringsomkostningerne, da der i så fald vil ske dobbelt udnyttelse af akti-

vernes værdi. F.eks. medtages debitor- og kreditorrenter ikke i grundlaget for nettofinansie-

ringsudgifter, til gengæld indgår debitorsaldoen i værdien af skattemæssige aktiver, idet om-

fang den overstiger kreditorsaldoen. Omvendt indgår likvide beholdninger og værdipapirer ikke

i grundlaget for standardforrentningen, men renteindtægterne herfra kan til gengæld modreg-

nes i nettofinansierensudgifterne, og derved bidrager til at begrænse fradragsbeskæringen.

6.4 Hvem er omfattet

Jf. SEL § 11 B, stk. 1 er selskaber, der er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 i, 3 a-6, § 2,

stk. 1, litra a og b (dvs. faste driftsteder og faste ejendomme), eller kulbrinteskattelovens § 21,

stk. 4, omfattet af reglerne om rentefradragsbegrænsning som følge af SEL § 11 B. Yderligere er

udenlandske selskaber med ledelsens sæde i Danmark, samt udenlandske selskaber undergivet

frivillig international sambeskatning også omfattet af reglerne jf. henholdsvis SEL 1, stk. 6 og

SEL § 31 A.

48 Dette argument er ligeledes, at finde i bemærkninger til lovforslag L 213, ”lovforslagets baggrund”
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6.5 Rækkefølge for beskæring af fradrag

Et selskab eller en koncern kan risikere, at blive beskåret efter mere end en fradragsbegræns-

ningsregel, hvis de har forholdsvis mange nettofinansieringsomkostninger. Det er vigtigt, at

fradragsbegrænsningens fortages i den korrekte rækkefølge. Fradragsbeskæringen skal fortages

i nævnte rækkefølge49:

1. Beskæring af renteudgifter vedr. kontrolleret gæld efter de gældende regler om Tynd

kapitalisering (SEL § 11).

2. Beskæring af nettofinansieringsudgifter, der overstiger det beregnede renteloft (SEL § 11

B).

3. Beskæring af nettofinansieringsudgifter, efter EBIT-regelen (SEL § 11 C).

Bestemmelserne skal forstås således, at det kun er selskabets renteudgifter og kurstab der ikke

er beskåret efter reglerne i SEL § 11, der indgår i nettofinansieringsudgifter til beskæring efter §

11 B, og således skal sammenholdes med det beregnede renteloft. Endvidere er det således kun

de nettofinansieringsudgifter, der ikke er blevet beskåret efter § 11 & § 11 B, der skal sammen-

holdes med 80 % af selskabets EBIT og evt. beskæres efter bestemmelserne i § 11 C.

6.6 Standart renten

Standartrenten skal bruges i forbindelse ved beregning af det beløb, som de evt. overskydende

renteudgifter og kurstab efter SEL § 11, ikke kan fradrages. I SEL § 11, stk. 2 fremgår det at

standartrenten er variabel og fastsættes for et indkomstår af gangen, senest femte sidste børs-

dag forud for det i indkomstårets kalenderår. Metoden hvorledes standartrenten fastsættes er

ligeledes beskrevet i SEL § 11, stk. 2. Standartrenten fastsættes for et år beregnet på grundlag af

en gennemsnitlig opgjort rente med to decimaler, på baggrund af Københavns Fondsbørs A/S’

daglige udregnede effektive obligationsrente, for de seneste 20 børsdage forud for den 15. de-

cember i det foregående kalenderår. Til denne gennemsnitlige effektive obligationsrente tillæg-

ges 2,5 procentpoint. For indkomståret 2011 er den årlige standardrente fastsat til 4,5 %. (2010:

5,0 %).50

Standartrenten opgøres, ligesom grundbeløbet for, et skattemæssigt indkomst år, og således

ikke for et kalender år. Derfor opstår der ikke en problemstilling, når et selskabsindkomstår ik-

49 SKAT udland 2007, 234 ART, ”Beskæring af rentefradrag efter et variabelt renteloft og en EBIT-
regel.
50 Skat.dk
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ke følger kalenderåret. Det findes interessant at undersøge, om der i tilfælde af et indkomstår

ikke spænder over 12 måneder, skal ske en form for korrektion af standartrenten. Hvis der skal

ske en korrektion, vil dette alt andet lige have en effekt på standartrenten og derved fradragsbe-

skæringen. Hvis et selskab f.eks. har et forlænget indkomstår på 18 måneder, fra 1.juli 2010 –

31. december 2011 vil en korrigeret standartrente beregnes som følgende.

6

18
× 5% 2010 +

12

18
× 4,5% 2011 = 4,6%

Det vurderes dog ikke, at der i gældende lovgivning er hjemmel til, at fortage sådan en korrekti-

on til standartrenten, hvorfor det kan konstateres at standartrenten opgøres for et indkomstår,

uanset længden af dette.

6.7 Grundbeløb

Det fremgår af bestemmelserne i SEL § 11 B stk. 1, og § 11 C, stk. 1, at selskaber maksimalt kan

få nedsat deres nettofinansieringsudgifter til grundbeløb, hvilket i 2011 er på 21,3 mio. Grund-

beløbet bliver reguleret for hvert indkomstår jf. SEL § 11 B, stk. 3. Det er vigtigt at være op-

mærksom på, at hvis der er tale om flere selskaber, der er sambeskattet, er grundbeløbet gæl-

dende for hele sambeskatningskræsen, således kan der kun opnås et ”grundbeløb” i sambeskat-

ningskredsen jf. SEL § 11 B, stk. 8 og 11 C, stk. 2. Således kan det konkluderes at reglerne ude-

lukkende kan finde anvendelser på et selskab, eller sambeskatningskreds som har nettofinan-

sieringsudgifter der overstiger grundbeløbet, dog kan disse godt være omfattet af reglerne om

tynd kapitalisering jf. forrige kapitel.

Som nævnt ovenfor, beregnes grundbeløbet for et indkomstår, der forekommer dog oftest til-

fælde hvor et selskaber har et indkomstår, der er kortere eller længere end grundreglen på de 12

måneder. Det kunne således være interessant, at få belyst, hvorledes grundbeløbet i disse til-

fælde således skal opgøres. Er grundbeløbet et fast beløb, eller skal dette reguleres forholds-

mæssige ud fra indkomstårets længde.?

I de tilfælde hvor selskabets indkomstår er kortere en 12 måneder, fremgår det af SEL § 11 B, stk.

7, at de skattemæssige aktiver skal medregnes i opgørelsen, efter hvor stor en del beskatningspe-

rioden / indkomståret udgør af et kalenderår, endvidere fremgår det, at grundbeløbet skal justeres

tilsvarende. Som det fremgår af bestemmelserne skal grundbeløbet justeres, hvis et selskabs ind-

komstår består af en periode kortere end 12 måneder. Hvorledes skal grundbeløbet behandles i de
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tilfælde, hvor beskatningsperioden er længere end 12 måneder i et indkomstår? Det vil jo ud fra en

rimeligheds betragtning være rimeligt, at grundbeløbet blev sat op forholdsmæssigt i forholdt til

længden af beskatningsperioden, i det selskabet alt andet lige vil havde flere nettofinansierings-

udgifter i den forlængede beskatningsperiode.

Jf. SEL § 11 B, stk. 3 skal grundbeløbet i SEL § 11 B, stk. 1 reguleres årligt svarende til den procent,

hvormed reguleringstallet efter PSL § 20 er blevet ændret i forhold til 2007 tallet, således at det

regulerede beløb afrundes opad til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100.000. For ind-

komståret 2011 udgjorde grundbeløbet mio. 21,3 kr.

6.8 Opgørelsen af nettofinansieringsudgifter

For at kunne afklare hvorledes et selskab eller en koncern bliver fradragsbeskåret efter reglerne

i SEL § 11 b & 11 C, er det vitalt først at afklare hvor mange nettofinansieringsudgifter selskabet

eller koncernen har afholdt. Reglerne for hvorledes disse nettofinansieringsudgifter skal opgø-

res fremgår af SEL § 11 B, stk. 4, hvortil SEL § 11 C, stk. 1 også henviser til. I nedenstående af-

snit vil de omkostninger, som skal indgår i opgørelsen blive opstillet punktvis, hvorefter de en-

kelte punkter vil blive nærmere analyseret.

Jf. SEL § 11 B, stk. 4 fremgår de indtægter og udgifter, der skal medtages i opgørelsen af netto-

finansieringsudgifterne. Nettofinansieringsudgifter er defineret som den negative sum af føl-

gende indtægter og udgifter (punkterne 1-6):51

1. Skattepligtige renteindtægter og fradragsberettigede renteudgifter. Renteindtægter

fra varedebitorer og renteudgifter til varekreditorer indgår dog ikke.

Skatteministeren har i et svar til FSR i forbindelse med L213 konkluderet, at modtagende og

ydede varekontantrabatter skal sidestilles med renteomkostninger vedr. varedebitorer og vare-

kreditorer, hvorfor disse ikke skal indgå i opgørelsen af nettofinansieringsudgifterne.52 Årsagen

hertil er, at renteindtægter fra varedebitorer og renteudgifter fra varekreditorer er, at selskabets

varedebitorer fratrukket dets varekreditorer indgår i opgørelsen af de skattemæssige aktiver.

51 Inspiration til opstillingen hentet fra Regnskabshåndbogen 2011 side. 463, PwC, Vedtaget ændringslov
strammer en række vigtige værnsregler, men indfører også få lempelser. PwC dirrelog.
52 SKM2008.240.DEP.§11 B
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2. Provisioner og lignende, herunder stiftelsesprovisioner, der er fradragsberettigede ef-

ter LL’s § 8, stk. 3, og de tilsvarende skattepligtige provisioner m.v. Provisioner m.v.

vedrørende varegæld m.v. eller varefordringer m.v. indgår dog ikke. (sidst nævnte

træder i kræft med virkning for indkomstår, der påbegyndes efter 30.marts 2011.)

3. Skattepligtige gevinster og fradragsberettigede tab på fordringer, gæld og finansielle

kontrakter omfattet af KGL.

SEL § 11 B, stk. 4 pkt.3, indeholder dog en del væsentlige undtagelser, som IKKE skal medreg-

nes i opgørelse af nettofinansieringsudgifter, senest er der sket væsentlige tilføjelser og ændrin-

ger ved L84 – lov nr. 254 af 30, marts 2011. Følgende skal IKKE medtages i opgørelsen af netto-

finansieringsudgifterne:

 Gevinst og tab på varekreditorer og varedebitorer.

 Tab og gevinst på udlån, når den skattepligtige er et pengeinstitut eller lignende

virksomhed, der udøver næring ved køb og salg af fordringer eller ved finansiering,

og debitor ikke er koncernforbundet jf. SEL § 31 C med kreditor.

 Realkreditinstitutter m.fl. der ikke medregner tab og gevinst på udlån i nettofinan-

sieringsudgifterne, skal heller ikke medregne tab og gevinst på obligationer, der er

udstedt i tilknytning til udlånene, eller på finansielle kontrakter, der afdækker risiko

i tilknytning til obligationerne eller udlånene. (Denne bestemmelse træder i kræft

med virkning for indkomstår, der påbegyndes den 24. november 2010 eller senere.)

 Gevinst og tab på terminskontrakter mv., der sikrer driftsindtægter og -udgifter, ikke

alene i selskabet selv, men også i sambeskattede selskaber. Det er alene terminskon-

trakter mv. vedrørende driftsindtægter og driftsudgifter, der omfattes af denne und-

tagelse. Kontrakter vedrørende anlægsaktiver er ikke undtaget, og skal medgå i op-

gørelsen. (Denne bestemmelse træder i kræft med virkning for indkomstår, der på-

begyndes den 24. november 2010 eller senere. Skatteydere kan dog vælge, at anven-

de disse ændrede bestemmelser for indkomst år 2008, eller et senere tidspunkt som

ligger forud for det indkomst år der påbegyndes den 24. november 2010, eller sene-

re.)
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Har et selskabs således indgået en valutaterminskontrakt til sikring mod udsving i valutakursen

på eks. vareindkøb eller varesalg, vil et evt. tab kunne fradrages i den skattepligtige indkomst.

Før indførelse af L84 var der tilknyttet en række begrænsninger til denne undtagelse disse var

som følgende:

a) Kontrakten var indgået til sikring af sambeskattede selskaber driftudgifter/indtægter

b) hvis kontrakten var optaget til handel på et reguleret marked, eller

c) hvis der var indgået modgående kontrakter af selskabet selv, eller et koncernforbundet

selskab.

I alle tre nævnte situationer har gevinst og tab skulle indgå ved opgørelsen af en evt. rentefra-

dragsbegrænsning. Reglerne er i forbindelse med L 84, nu således ændret så ovenstående be-

grænsninger til undtagelsen er ophævet.

Gevinst og tab på terminskontrakter mv. skal dog medregnes ved opgørelsen af nettofinansie-

ringsudgifterne, hvis:

 Selskabet udøver næring ved køb og salg af fordringer og finansielle kontrakter

eller driver næringsvirksomhed ved finansiering hvis medkontrahenten er et

koncernforbundet selskab jf. § 31 C.

Består en koncern af et dansk moderselskab og et helejet dansk datterselskab, skal tab og ge-

vinst, som moderselskaber har på en valutaterminskontrakt indgået med en ekstern part, ikke

medregnes i nettofinansieringsudgifterne, hvis valutaterminskontrakten er indgået til sikring af

driftindtægter og - udgifter i moderselskabet selv, eller i datterselskabet.

Er der derimod indgået en valutaterminskontrakt mellem moderselskabet og datterselskaber,

skal kontrakten medregnes i nettofinansieringsudgifter, selvom kontrakten er indgået til sikring

af driftsindtægter og –udgifter. Effekten heraf vil dog udligne sig, da selskaberne er sambeskat-

tede, i det nettofinansieringsudgifterne opgøres samlet for sambeskattede selskaber.
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 Urealiserede kursgevinster på en renteswap vedrørende lån med sikkerhed i

fast ejendom, skal heller ikke medtages i opgørelsen af nettofinansieringsudgif-

terne, dog kan disse fremføres til efterfølgende indkomstårs opgørelse af netto-

finansieringsudgifter til modregning i urealiserede kurstab på samme kontrakt

og i realiserede kurstab på samme kontrakt, der realiseres i det indkomstår,

hvor kontrakten ophører. (Denne bestemmelse træder i kræft med virkning for

indkomstår, der påbegyndes efter 30.marts 2011.)

Inden vedtagelsen af L84 skulle tab og gevinster på renteswaps vedr. lån i fast ejendom med-

regnes i nettofinansieringsudgifterne. En af årsagerne til at denne bestemmelse blev ændret er,

at et faldende rente niveau de sidste år har betydet, at flere selskaber har oplevet et fald i værdi-

en på deres renteswaps. F.eks.; har et selskab et variabelt forrentet lån, men en fast rente vil et

fald i markedsrenten medføre, at værdien af den pågældende renteswap vil falde. Renteswaps

skal skattemæssigt behandles efter lagerprincippet, hvilket betyder at forskellen i kontraktens-

værdi opgjort ultimo og primo i det pågældende indkomstår, skal indgå i den skattepligtige ind-

komst. I de tilfælde hvor selskabet har nettofinansieringsudgifter, der overstiger grundbeløbet

(21,3 mio.), vil fradragsretten for kurstab beskæres.

Som hovedregel bortfalder alle beskårne fradrag, men i 2007 blev der allerede i SEL § 11 B, stk.

10 indført en undtagelse til beskårede kurstab på gæld og finansielle kontrakter. Som det frem-

går af bestemmelsen, kan kurstab fremføres til modtegning i tilsvarende bruttogevinster i de

efterfølgende 3 indkomstår. Muligheden for at fremføre kurstab i 3 år, har i mange tilfælde vist

sig at være utilstrækkeligt, i det særligt mange ejendomsselskaber har kurstab der efter 3 års

reglen forældres allerede her i 2011. Disse selskaber risikerede derfor at få begrænset fradrags-

retten, samtidige med at selskaberne ville være blevet beskattet af stigningen i værdien på

swap-aftalerne, hvis de efterfølgende steg. Der er med L84 indført en bestemmelse i SEL § 11 B,

stk. 10, som gør at urealiserede kurstab på renteswaps vedr. lån med sikkerhed i fast ejendom

kan fremføres i hele kontraktens løbetid, til fradrag i realiserede og urealiserede kursgevinster

på samme kontrakt. Endvidere er det blevet indført, at urealiserede kursgevinster på ren-

teswaps vedr. lån med sikkerhed i fast ejendom, fremover ikke medregnes i nettofinansierin-

gudgifterne, men kan fremføres til modregning i efterfølgende års realiserede såvel som ureali-

serede kurstab på samme kontrakt. Renteswaps som er indgået med henblik på at afdække ren-

terisici på andre lån, er ikke omfattet af denne undtagelse, og skal således medregnes i nettofi-

nansieringsudgifterne.
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4) Ved finansiel leasing medregnes, for leasingtager en beregnet finansieringsomkost-

ning og for, leasinggiver en beregnet finansieringsindtægt. Leasingydelser er omfattet,

når de leasede aktiver efter de internationale regnskabsregler (IAS 17) anses for at være

finansielt leasede. For en analyse vedr. finansiel leasing i forhold til nettofinansierings-

udgifterne henvises til afsnit 6.9.3.

5) Skattepligtig fortjeneste og udnyttet tab ved afståelse af aktier samt skattepligtige ud-

bytter og skattepligtige afståelsessummer efter LL’s § 16 B.

Hvis summen efter 1. pkt. er negativ, medregnes den ikke, men fremføres til modreg-

ning i efterfølgende indkomstår.1. pkt. omfatter ikke afkast af lagerbeskattede næ-

ringsaktier, hvis aktierne medregnes i aktivgrundlaget.

6) I SEL § 11 B, stk. 4 pkt. 6 fremgår det, at finansieringsudgifter og indtægter, der med-

regnes som følge af CFC-beskatning eller som følge af genbeskatning af gamle uden-

landske underskud, ikke skal medgår opgørelsen af nettofinansieringsudgifterne.

6.9 Opgørelsen af aktiverne

For at kunne beregne det variable renteloft, skal selskabets skattemæssige aktiver opgøres. De

skattemæssige aktiver skal opgøres selvstændigt for hvert enkelt selskab, hvis selskaberne er

sambeskattet er det vigtigt, at disse aktiver efterfølgende bliver konsolideret. Som det også ses i

nedenstående opstilling, er det vigtigt at have for øje, at det kun er visse kvalificerede aktiver,

der skal danne grundlag for aktivmassen. Jf. SEL § 11, stk. 5, 6 og 7 fremgår det, hvorledes de

skattemæssige aktiver skal opgøres. Begrundelsen for at det er den skattemæssige værdi af akti-

verne, der skal danne grundlag for standardforrentningen og ikke anskaffelsessummen eller

den regnskabsmæssige værdi er, at der i reglen er fokus på finansieringsbehovet. I forbindelse

med foretagelsen af skattemæssige afskrivninger opnås en skattebesparelse og dermed frigivel-

se af likviditet. Herved nedsættes finansieringsbehovet vedrørende afdrag på gæld vedr. de på-

gældende aktiver og geninvestering i nye aktiver. Tanken er at finansieringsbehovet skattemæs-

sigt knytter sig til den del af aktivet, som der ikke er opnået skattemæssige fradrag for endnu.

Er et aktiv ikke skattemæssigt afskrivningsberettiget, indgår dette med anskaffelsessummen

tillagt evt. udgifter til forbedring således i grundlaget.



Page 52 of 94

I nedenstående afsnit vil det tilstræbes, at få belyst disse regler samt evt. problemstillinger heri.

Indledningsvis vil de aktiver, der skal indgå i aktivmassen, blive punktvist gennemgået, efter-

fulgt af en punktvis gennemgang af de aktiver som undtagelsesvist ikke skal medtages i aktiv-

massen. Efter denne gennemgang, vil der blive fortaget en analyse af udvalgt aktiver samt evt.

problemstillinger, ligesom det var tilfældet i forbindelse med opgørelsen af nettofinansierings-

udgifterne.

6.9.1 Hvilke aktiver indgår i opgørelsen af de skattemæssige aktiver53

Følgende aktiver indgår:

1) Bygninger, driftsmidler, software og inventar.

2) Finansielle leasingaktiver hos leasingtager (indregnet efter bestemmelserne i IAS 17).

3) Immaterielle rettigheder.

4) Goodwill, hvis skattemæssigt afskrivningsberettiget.

5) Den skattemæssige nettoværdi af igangværende arbejder for fremmed regning medreg-

nes til aktiverne. Det samme gælder den skattemæssige værdi af varelagre og varedebi-

torer. Værdien af igangværende arbejder, næringsaktiver, varelagre og fordringer ved

salg af varer og andre næringsaktiver samt tjenesteydelser (varedebitorer mv.) medreg-

nes dog kun i det omfang, værdien heraf overstiger værdien af gæld vedrørende køb af

varer og andre næringsaktiver samt tjenesteydelser (varekreditorer mv.).

6) Lagerbeskattede næringsaktier.

7) Anskaffelsessummen på terminskontrakter mv., der tjener til sikring af driftsindtægter

og driftsudgifter. jf. SEL § 11, stk. 4, nr. 3, 6 og 7 pkt.

8) Aktiver, der er indskudt af udenlandske koncernforbundne enheder, medregnes kun til

aktiverne i det omfang, aktiverne forbliver i det danske selskab i mindst to år. Sådanne

aktiver medregnes dog altid, hvis koncernen har valgt international sambeskatning.

53 Inspiration til opstillingen hentet fra Regnskabshåndbogen 2011 side. 463, PwC
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9) Fremførselsberettiget underskud efter LL § 15, der er opgjort ultimo indkomståret, med-

regnes til aktivmassen og forhøjer dermed loftet for rentefradrag. Det er det skatteplig-

tige underskud, som medregnes og ikke skatteværdien heraf. Underskuddet opgøres før

fradragsbeskæring efter SEL §§ 11 B og 11 C.

10) Selvom aktier som hovedregel ikke medregnes, kan aktier i ikke-sambeskattede kon-

cernforbundne udenlandske selskaber dog i begrænset omfang medregnes. Som ud-

gangspunkt medregnes 15 % af den samlede anskaffelsessum for selskabets direkte eje-

de aktier i koncernforbundne selskaber, som ikke indgår i en dansk sambeskatning. An-

skaffelsessummen fratrækkes udloddede udbytter mv. Kapitalforhøjelser i et eksisteren-

de koncernforbundet udenlandsk selskab, kan som udgangspunkt heller ikke medregnes

til aktivmassen. Der er dog mulighed for, at medregne en kapitalforhøjelse i et uden-

landsk selskab, der foretages med henblik på, at selskabet kan erhverve et datterselskab

fra en koncernekstern part. Det skal kunne dokumenteres, at kapitalforhøjelsen er fore-

taget med henblik på en sådan erhvervelse. Det beløb, der kan medregnes som følge af

kapitalforhøjelsen, reduceres på samme måde som ved opkøb gennem et dansk selskab

med værdien af det udenlandske selskabs aktier i danske selskaber, faste driftssteder og

fast ejendom i Danmark. Endvidere kan det beløb, der kan medregnes til aktivmassen,

maksimalt udgøre fem gange det indskudte beløb. Der er desuden en række komplicere-

de overgangsregler til opgørelsen af anskaffelsessummen, der skal iagttages. Mulighe-

den for at medregne aktier i udenlandske ikke-sambeskattede koncernforbundne sel-

skaber udfases gradvist med 2,5 %-point pr. år fra og med 2010. Fra og med indkomst-

året 2017 vil det således ikke længere være muligt at medregne aktierne. Denne be-

stemmelse vil blive gennemgået nærmere i afsnit 6.10.

Følgende aktiver indgår ikke:

1) Likvide beholdninger og obligationer.

2) Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder.

3) Andre tilgodehavender.

4) Tilgodehavende selskabsskat og udskudte skatteaktiver.
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5) Aktier mv., der er omfattet af ABL, medregnes som hovedregel heller ikke ved opgørel-

sen af aktivmassen, jf. dog ovenfor. Det samme gælder fordringer og finansielle kontrak-

ter omfattet af KGL og præmieobligationer.

6) Aktier i sambeskattede selskaber medregnes ikke, da aktiverne i disse selskaber i forve-

jen indgår ved beregningen af loftet. Selskaber, der indgår i en sambeskatning – både

national og international – skal opgøre koncernens nettofinansieringsudgifter og den

skattemæssige værdi af aktiverne samlet, således at aktiebesiddelser i sambeskattede

selskaber elimineres.

7) Tonnagebeskattede aktiver medregnes ikke ved opgørelsen af den aktivmasse, der beret-

tiger til fradrag for nettofinansieringsudgifter.

6.9.2 Bygninger, driftsmidler, software og inventar

Jf. SEL § 11 B, stk. 5 skal den skattemæssige værdi af et selskabs aktiver opgøres ved indkomst-

årets udløb. Her er det vigtigt at bemærke at afskrivningsberettigede aktiver indgår med den

nedskrevne værdi, og aktiver der ikke er afskrivningsberettigede skal indgår med anskaffelse

summen tillagt udgifter til forbedring. Som tidligere nævnt beregnes renteloftet i SEL § 11 B,

stk. 1 på grundlag af de skattepligtige nedskrevne værdier på afskrivningsberettigede aktiver

ved indkomstårets udløb. Dette gælder også bygninger og installationer m.v. Dette medfører at

når der fortages afskrivninger, begrænses grundlaget for rentefradraget, hvilket skyldes prin-

cippet om, at et selskab kun har behov for at finansiere udgifter, der i forvejen ikke er trukket

fra med nedsættelse af skatten til følge. Anvender selskaber imidlertid ikke det opnåede fradrag

til at afdrage på gælden og/eller fortage reinvesteringer i driftsmidler, kan det antages at gæl-

den ikke længere vedr. driften. Ved at anvende de skattemæssige værdier forhindres således, at

der ikke opnås dobbeltfradrag for forrentningen af lån, som er optaget i forbindelse med er-

hvervelsen af driftsmidler ved både at give fradrag for afskrivninger, der måtte overstige værdi-

forringelsen, og fuldt rentefradrag på lån, som er optaget til erhvervelse af aktiverne og som ik-

ke bliver indfriet i takt med erhvervelsen af indtægterne af aktiverne. 54

54 Ligningsvejledningen S.I.4.5.
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6.9.3 Leasing

Skelnen mellem finansiel og operationel leasing er som udgangspunkt kun noget, der hører de

regnskabsmæssige regler til. Skattemæssigt er der fradrag for leasingudgiften i året, og evt. ak-

tiveringer og passiveringer der er fortaget regnskabsmæssigt tilbageføres skattemæssigt. Det

kan i den sammenhæng være lidt mærkværdigt, at leasingtager nu skattemæssigt skal medtage

de regnskabsmæssige beregnede rentedele af finansiel leasing ved opgørelse af nettofinansie-

ringsudgifterne. Ligeledes skal aktiveringen af finansiel leasing medtages i opgørelse af grund-

laget for standardforrentningen. Årsagen hertil er imidlertid, at der har været behov for at ind-

føre et værn mod, at der i stedet for at stifte gæld i forbindelse med køb af aktiver, indgås en

leasingaftale om tilsvarende aktiver. Realiteten bliver således, at resultatet af begge scenarier

skattemæssigt er det samme.

For leasinggiver er det tilsvarende muligt, at modregne rentedelen af leasingindtægten i netto-

finansieringsomkostningerne. For at undgå dobbelteffekt af den finansielle leasing skal aktiver-

nes værdi dog ikke medtages i grundlaget for standardforrentningen hos leasinggiver. Dette føl-

ger hovedreglen, om at der ikke både medregnes finansieringsindtægter i nettofinansierings-

omkostningerne, samtidig med at de tilknyttede aktiver medtage i grundlaget for standardfor-

rentningen.

Ved leasingaftaler mellem koncernforbundne selskaber betragtes hele leasingarrangementet

som neutralt. Eneste indvirkning er, at leasinggiver kan medregne den skattemæssige værdi af

de udlejede aktiver. Effekten er, at koncernen betragtes som et selskab, der både ejer og benyt-

ter aktivet i den driftsmæssige aktivitet. Der ses derfor helt bord fra den etablerede leasingaftale

vedr. aktivet.

Idet at det er finansielle leasing kontrakter efter IAS 17, der skal medgå i selskabets opgørelse af

de skattemæssige aktiver, vil der være interessant, at få belyst hvorledes disse skal opgøres og

indregnes i den situation hvor en klasse B virksomhed efter reglerne i ÅRL § 33, har undladt at

indregne finansielle leasing kontrakter i balancen, og i stedet behandle disse kontrakter som

operationelle leasingkontrakter. I forbindelse med L213, har FSR bedt skatteministeren om

svar på ovenstående scenarie.

Skatteministeren svarede; ved opgørelsen af et selskabs aktiver medregnes værdien af finansielt

leasede aktiver hos leasingtageren, med den regnskabsmæssige værdi af aktivet. Hvis aktivet

ikke er indregnet i balancen som følge af undtagelsen i ÅRL, vil leasingtager i forbindelse med

opgørelsen efter SEL § 11, stk. 5 kunne vælge at medregne den værdi der kunne være indregnet i
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balancen. Desuden tilføjes der i svaret, at det absolut vil være undtagelsen, at små virksomhe-

der, underforstået klasse B virksomheder vil blive omfattet af renteloftbestemmelserne. Dette

begrundes i renteloftsbestemmelserne kun omfatter selskaber eller koncerner, der har nettofi-

nansieringsudgifter der overstiger det variable grundbeløb DKK 21,3 mio.(2011), hvilket med en

forrentning med standartrenten på 4,5 % (2011) svarer til en gæld på ca. MDKK 475, hvilket må

formodes, på samme vis som skatteministeren fremhæver det, kun omfatte ganske få selskaber

i regnskabsklasse B.

6.9.4 Immaterielle rettigheder

Udgifter afholdt til forsøg og forskning jf. LL § 8 B, kan medregnes i aktivmassen, når disse er

afholdt i tilknytning til den skattepligtiges erhverv, dette bekræfter Skatteministeren i et svar til

FSR i forbindelse med L 213.55

6.9.5 Tilgodehavende fra slag og tjeneste ydelser

Oprindeligt indgik fordringer erhvervet ved salg af tjenesteydelser ikke i aktivopgørelsen, med-

mindre tjenesteydelsen ydes i forbindelse med salg af vare. Således var der tidligere en diskri-

minering mellem forskellige virksomhedstyper, idet der i bestemmelserne var en forskelsbe-

handling mellem handels- og produktionsvirksomheder, der hovedsageligt handler med varer,

og servicevirksomheder som fx It-branchen og liberale erhverv, hvor tilgodehavende udeluk-

kende bliver genereret af medarbejderens indsats. Dette er nu blevet ændret sådan, at fordrin-

ger erhvervet ved salg af ”rene” tjenesteydelser også indgår i aktivopgørelsen. Der er således

ikke forskel på om slaget er genereret af en vare og en tjenesteydelse56.

6.9.6 2 års reglen

Som det blev nævnt under punkt 8 medregnes aktiver, der er indskudt af udenlandske koncern-

forbundene enheder jf. SEL § 31 C, kun i det omfang aktiverne forbliver i selskabet i mindst to

år. Der er dog i bestemmelserne indført en undtagelse til denne hovedregel, hvorpå det fremgår

at aktiver altid medregnes, hvis koncernen har valgt international sambeskatning efter SEL § 31

A. Denne bestemmelse skal modvirke at et udenlandsk moderselskab, lige inden opførelsestids-

punktet indskyder aktiver i det danske datterselskab, med det formål at øge det danske datter-

55 SKM2008.240.DEP.
56 Bemærkning 255 til SEL § 11 B.
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selskabs renteloft, hvorefter aktivet straks i det nye indkomstår udloddes tilbage til det uden-

landske moderselskab.57

FSR har i forbindelse med L213 forespurgt skatteministeren om renteloftsaktiver der appor-

tindskydes fra udenlandske koncernforbundene enheder, kan medregnes i saldoen efter SEL §

11 B, stk. 5, hvis de inden for den to års periode overføres til andre selskaber på en af følgende

måder.58

1. Skattefri fusion, spaltning eller tilførsel af aktiver til et modtagende selskab inden for

sambeskatningen.

2. Skattefri fusion, spaltning eller tilførsel af aktiver til et modtagende selskab uden for

sambeskatningen.

3. Skattepligtig fusion eller spaltning til et modtagende selskab inden for sambeskatnin-

gen.

4. Skattepligtig fusion eller spaltning til et modtagende selskab uden for sambeskatnin-

gen.

5. Skattepligtig overdragelse til et selskab inden for sambeskatningen.

Hertil svarer Skatteministeren, at de aktiver der er indskudt fra udenlandskekoncernforbunde-

ne enheder, blot skal forblive i sambeskatningskredsen i mindst to år, i det bestemmelserne

skal forstås i sammenhæng med SEL § 11 B, stk. 8, hvorefter den skattemæssige værdi af akti-

verne skal opgøres samlet for hele koncernen. Således er det uden betydning, at aktiverne flyt-

tes fra selskabet som følge af en omstrukturering eller anden driftmæssige årsag, så længe akti-

verne forbliver inden for sambeskatningskredsen.

Som det blev gennemgået ovenfor, skal et aktiv indskudt fra et koncernforbundet selskab for-

blive i selskabet i mindst to år, før det må medregnes i det modtagendes selskabs aktivmasse.

Efter bestemmelserne i loven skal aktivet medregnes i aktivmassen i det indkomstår hvorpå det

modtages. Således vil der kunne opstå en situation, hvor et selskab har medregnet et aktiv i de-

res aktivmasse, jf. SEL § 11 B, stk.5, og solgt det pågældende aktiv inden for den 2-årige periode.

Ved et sådan tilfælde vil SKAT, efter bestemmelserne i SEL § 11 B, stk. 5 have hjemmel til, at

fortage en regulering med tilbagevirkende kræft vedr. indkomståret, hvor den pågældende ak-

tivs indregning i aktivmasse, har nedsat selskabets rentefradragsbeskæring efter SEL § 11 B, og

§ 11 C. Selskabets vil således skulle betale skatteeffekten af det tidligere opnåede fradrag tilbage.

57 Bemærkningerne til SEL § 11 B, stk. 5, (bemærkning nr. 256)
58 SKM2008.240.DEP.§11 B, stk. 5, 13 pkt.
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Der er ikke klart defineret i bestemmelserne i lovgivningen eller bemærkninger her til, hvad der

menes med ordet ”forbliver” i SEL § 11 B stk. 5.59 Dette vil kunne give anledning til nogle for-

tolkningsproblemer. Det ville f.eks. være interessant, at få belyst hvilken skattemæssig effekt

det vil have for et selskab, hvis det aktiv der er blevet indskudt, inden for den 2-årige periode

bliver defekt og ikke længere kan anvendes i selskabets drift.?

Der kunne også tænkes, at det modtagende selskab efterfølgende udlåner eller udlejer det på-

gældende aktive til et andet selskab uden for sambeskatningen, det er i denne situation under-

ordnet om det modtagende selskab er koncernen forbundet eller ej. Der vil i denne situation

kunne argumenteres for, at aktivet ikke er forblevet i selskabet, eftersom det pågældende aktiv

enten er udlånt eller udlejet. Modsat vil der også kunne argumenteres for, at aktivet er forblevet

i selskabet, i og med at selskabet stadig har ejendomsretten over det pågældende aktiv. Således

vil der umiddelbart kunne opstå tvivl om, hvorvidt det er tilstrækkeligt at selskabet har ejen-

domsretten over aktivet, eller selskabet skal være i fysisk besiddelse af dette.!

Som det tidligere er blevet omtalt, er tanken bag bestemmelsen, at en udenlandsk koncernfor-

bundet enhed ikke uberettiget kan forøge et dansk renteloft. Denne værnsregel vil i sidste

nævnte scenarie kunne omgås, hvis det er tilstrækkeligt at det modtagende selskab bare har

ejendomsretten over det pågældende aktiv. Således vil aktiverne kunne medtages i opgørelsen

af det danske selskabs renteloft, hvorpå det udenlandske selskab forsat vil kunne benytte de på-

gældende aktiver.

I forbindelse med L213, besvarende Skatteministeren en henvendelse fra FSR med følgende:

”Aktiver, der er indskudt af udenlandske koncernforbundne enheder, medregnes kun i det om-

fang aktiverne forbliver i selskaber i mindst to år. Aktiver, der forbruges i selskabets drift, an-

ses for at forblive i selskabet……. 60

FSR spurgte ikke Skatteministeren om svar på ovenstående to scenarier, hvorfor ovenstående

svar fra Skatteministeren, er taget ud af en anden kontekst. Dog må det kunne antages ud fra

ovenstående, at ”forblive” skal tolkes som det pågældende aktiv skal indgå i selskabs drift. Dette

giver dog ikke et klart svar på scenarie 1, idet aktivet ikke længere kan indgå i selskabets drift,

eftersom det er defekt, og evt. ikke økonomiske forsvarligt at reparere. Hvis aktivet er taget ud

af selskabets drift efter 1 indkomst år, vil selskabet have opnået et fradrag, som de umiddelbart

ikke vil være berettiget til. I det efterfølgende indkomstår, vil aktivet være uden betydning, idet

59 ….. Aktiver, der er indskudt af udenlandskekoncernforbundene enheder, jf. § 31 C, medregnes kun, i
det omfang aktiverne forbliver i selskabet i mindst 2 år …..
60 SKM2008.240.DEP.§11 B, stk. 5, 13 pkt., understregning er anført af opgaveskriver.
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aktivet ikke vil have nogen skattemæssig værdi, idet aktivet alt andet lige vil blive skrottet, hvor-

for det ikke vil medgår i opgørelsen af selskabets aktivmasse efter bestemmelserne i SEL § 11 B,

stk. 5. Det anses ikke muligt, at give et klart svar på scenarie 1, hvorfor et bindende svar fra

SKAT synes nødvendigt. Dog kan det anføres, at som bestemmelserne og Skatteministerens

svar til FSR ligger op til, vil selskaber i sådan en situation ikke være berettiget til et fradrag, som

er opstået i forbindelse med indregning af et aktiv, der ikke har været en del af selskabets drift i

mindst to år.

En konklusion på det andet scenarie synes, at være klar, idet et aktiv ikke kan indgår i et sel-

skabs drift, hvis det enten er udlånt eller udlejet til et andet selskab. Således vil SKAT havde

hjemmel til, at ændre selskabets skattepligtige indkomst med tilbagevirkende kræft i forbindel-

se med det modtagende selskab udlåner/udlejer det pågældende aktiv, inden for den 2-årige

periode. Der vil i sådan et scenarie også rejse sig andre skattemæssige problemstillinger, ”er

transaktionerne er forgået på armslængde vilkår”, ”beskatning i forbindelse med tilskud”, dog

vil disse problemstillinger ikke blive belyst da det ikke vil bidrage til besvarelse af afhandlingens

problemstilling.

Ovenstående giver alt andet lide, anledning til fortolkningsproblemer, hvor det efter opgave-

skrives opfattelse bør præsideres nærmere hvorledes ovenstående problemstillinger skal fortol-

kes.

6.9.7 Fremførbare underskud

Årsagen til at skattemæssige fremførselsberettigede underskud efter LL § 15, kan medtages i det

skattemæssige grundlagt for standardforrentningen, er finansieringsbehovet. Som det kort har

været skitseret tidligere, er den grundlæggende politiske holdning, at der skal gives fradrag for

renter som knytter sig til drift relateret gæld. Finansieringsbehovet for det driftmæssige skat-

temæssige underskud bør således ligestilles med finansieringsbehovet for andre driftmæssige

aktiver, og der opnås derfor fradrag for standardforrentninger heraf.
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6.10 Stk. 6 saldoen

I første udkast til lovforslaget L 213 var der lagt op til, at værdien af aktierne slet ikke skulle

indregnes i grundlaget for renteloftet, dette udløste dog en massiv kritik fra erhvervslivet. Det

blev blandt andet anført, at det var udtryk for dobbeltmoral, når man på den ene side greb ind

overfor placering af finansieringsudgifter i Danmark, ved udenlandske opkøb af danske virk-

somheder, og på den anden side samtidig indførte regler, der ved danske koncerners opkøb i

udlandet tilskyndede at placere samtlige finansieringudgifter i udlandet.61

Den grundlæggende regel i skattelovgivningen foreskriver, at finansieringsudgifter til opkøb af

en virksomhed bør fradrages, hvor den indkomstskabende aktivitet er placeret.62 Er virksomhe-

den placeret i udlandet og ikke undergivet danske beskatning, er der som udgangspunkt ingen

grund til at give rentefradrag i Danmark. 63 Med bestemmelsen om, at en procentvis del af an-

skaffelsessummen på udenlandske aktier kan indregnes ved opgørelsen af renteloftet, er der

kommet en undtagelse til denne grundlæggende regel i skattelovgivningen. Der er således nu

muligt i begrænset omfang at fradrage renteudgifter på lånefinansierede opkøb af erhvervs-

mæssige aktiviteter i udlandet i den danske indkomst. Ligeledes er dette en undtagelse til ho-

vedreglen efter SEL § 11 B, stk. 5, 4 pkt. der beskriver at aktier m.v. omfattet af ABL, ikke kan

medregnes i renteloftet. Fradraget er givet ud fra en vurdering om, at det især midlertidigt kan

være vanskeligt at placere alle finansieringsudgifter i udlandet ved opkøb af udenlandske sel-

skaber.64

Da der er tale om en afvigelse fra de grundlæggende regler i forbindelse med opgørelse af saldo-

en for anskaffelsessummen af udenlandske datterselskaber (efterfølgende omtalt som ”stk. 6

saldoen”), indeholder bestemmelsen en række regler, der har til formål at imødegå spekulation

i at ”oppuste” de anskaffelsessummer, der kan medregnes. Ikke alle regler vil blive gennemgået

i denne afhandling, men de forhold som er fundet essentielle vil blive belyst i det efterfølgende.

61 ”Nye rentefradragsregler for selskaber – renteloft og EBIT” Revision og Regnskab nr. 8 2007, side 47.
62 Ligningsvejledningen S.I.4.6 Medregning af aktier i datterselskaber
63 ”Skatteministeriets kommentar til henvendelse af 7 maj 2007 fra Dansk Industri” (L213 – Bilag 21)
64 Skatteudvalget L 213, bilag 29 – ”betænkning over forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og
forskellige andre skattelove”.



6.10.1 Princippet i SEL § 11 stk. 6

Ved beregning af renteloftet kan værdien af aktier

med 15 %65 pro anno af de oprindelige anskaffelsessummer.

ledes, at et selskab der ejer aktier i udenlandske selskaber, selv skal opgøre og føre en

saldo for anskaffelsessummerne for aktier i udenlandske datterselskaber, og saldoen

re ud fra et pro anno princip. Der skal være tale om aktier,

koncernforbundene selskaber, jf. SEL § 31 C, og som ikke er underlagt sambeskatning. Indire

te ejede aktier, medtages således vi

selskaber føres en samlet saldo ho

punkt en forudsætning, at aktierne er erhvervet fra en uafhæning tredjemand

regne disse til saldoen. Ved overdragelse af

henregnes anskaffelsessummen so

nærmere i afsnit 6.10.3.

Nedenstående figur er medtaget i

i SEL § 11 B, stk. 6 skal anvendes.

Figur: 1666

65 Medregningsprocenten på 15 er gældende for indkomståret 2011. Jf. SEL § 11 B, stk. 12, er der indført
en nedtrapning af medregningsprocenten med 2,5 % point hvert år, hvorfor medregningsprocenten for
indkomståret 2017 og senere indkomstår er 0.
66 Egen tilvirkning, eksempel på international koncernstruktur hvor der ikke er valgt sambeskatning.
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Princippet i SEL § 11 stk. 6

Ved beregning af renteloftet kan værdien af aktier i udenlandske datterselskaber,

pro anno af de oprindelige anskaffelsessummer. Bestemmelserne er formuleret

ledes, at et selskab der ejer aktier i udenlandske selskaber, selv skal opgøre og føre en

saldo for anskaffelsessummerne for aktier i udenlandske datterselskaber, og saldoen

re ud fra et pro anno princip. Der skal være tale om aktier, som er direkte ejede

koncernforbundene selskaber, jf. SEL § 31 C, og som ikke er underlagt sambeskatning. Indire

aktier, medtages således via de direkte ejede selskaber, idet at der for de sambeskattede

selskaber føres en samlet saldo hos administrationsselskabet. Det er endvidere

punkt en forudsætning, at aktierne er erhvervet fra en uafhæning tredjemand

regne disse til saldoen. Ved overdragelse af selskaber mellem koncernforbundne virksomheder

henregnes anskaffelsessummen som udgangspunkt ikke til saldoen, dette vil dog bl
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i SEL § 11 B, stk. 6 skal anvendes.
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i udenlandske datterselskaber, medregnes

Bestemmelserne er formuleret så-

ledes, at et selskab der ejer aktier i udenlandske selskaber, selv skal opgøre og føre en samlet

saldo for anskaffelsessummerne for aktier i udenlandske datterselskaber, og saldoen skal opgø-

er direkte ejede i udenlandske-

koncernforbundene selskaber, jf. SEL § 31 C, og som ikke er underlagt sambeskatning. Indirek-

det at der for de sambeskattede

strationsselskabet. Det er endvidere, som udgangs-

punkt en forudsætning, at aktierne er erhvervet fra en uafhæning tredjemand, for at kunne hen-

selskaber mellem koncernforbundne virksomheder

m udgangspunkt ikke til saldoen, dette vil dog bliver belyst

at kunne beskrive hvorledes reglerne

skal indikere, at disse selskaber er na-

tionalt sambeskattet jf. SEL § 31, det er i denne situation

kun administrationsselskabet her Moder DK, som skal

for de to danske virksom-

heder. Derved kan aktierne i Datterdatter D medregne-

des i den samlede saldo hos Moder DK, til trods for at de

Moder DK, kun er indirekte ejede, hvilket skyldes at

aktierne i det udenlandske dat-

Bestemmelserne i lovgivningen er formuleret således, at

aktierne der medtages i stk. 6 saldoen, skal være direkte

udenlandskekoncernforbundene selskaber

jf. SEL § 31 C, disse må blot ikke indgå i sambeskatnin-

dregningsprocenten på 15 er gældende for indkomståret 2011. Jf. SEL § 11 B, stk. 12, er der indført
en nedtrapning af medregningsprocenten med 2,5 % point hvert år, hvorfor medregningsprocenten for

rkning, eksempel på international koncernstruktur hvor der ikke er valgt sambeskatning.
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gen. Således er det et krav, at det danske selskab er i besiddelse af mere en 50 % af stemmeret-

tighederne i det udenlandske selskab.67

6.10.2 Løbende opgørelse af stk. 6 saldoen

”Stk. 6 saldoen” skal altid føres samlet, uanset om den bliver opgjort og ført for et enkelt sel-

skab, eller for flere nationale sambeskattede selskaber. Derved indgår alle aktierne i den samle-

de saldo, og fungere på den måde som en driftmiddelsaldo efter afskrivningslovens forstand68.

Saldoen reguleres således løbende, når der sker en tilgang af aktier eller afgang i form af salg

eller nedsætte. Jf. SEL § 11 B, stk. 6, nr. 1-8 fremgår de faktorer som kan nedsætte ”stk. 6 sal-

doen”, disse faktorer vil blive beskrevet senere i kapitlet.

Ifølge LL skal den samlede opgørelse af anskaffelsessummer på aktier i udenlandske dattersel-

skaber ske løbende.69 Årsagen til at bestemmelsen om løbende opgørelse er indarbejdet i lov-

givningen skyldes hindring af forsøg på spekulation. F.eks. hindring af den situation hvor et

dansk selskab har likvider for MDKK 10. Likvider indgår ikke ved beregningen af renteloftet, og

der kan dermed ikke opnås fradrag for værdien heraf. Selskabet ville dermed med fordel kunne

erhverve et udenlandsk datterselskab, hvis eneste aktiv er den likvide beholdning på MDKK 10.

Selskabet ville i sådan en situation have mulighed for at erhverve aktierne i det udenlandske

selskab den. 31. december 2011, og efterfølgende udlodde likviderne primo 2012. På den måde

vil selskabet kunne forhøje sine aktiver ved indkomstårets udløb og forhøje grundlaget for ren-

tefradrag med MDKK 1,5 70. For at imødegå denne situation skal ”stk. 6 saldoen” netop opgøres

løbende. Det vil dermed sige, at et selskab forholdsmæssigt kun kan medtage den andel af an-

skaffelsesprisen som vedr. det pågældende indkomståret. Ex. hvis et dansk selskab, som anven-

der kalenderåret og anskaffer aktierne i et udenlandsselskab for MDKK 10, den 1. oktober, vil

det kun være muligt at medregne 4/12 x 10 = MDKK 3,33 i ” stk. 6 saldoen” for det pågældende

indkomstår.

I det ”stk.6 saldoen” skal opgøres efter samme princip som en driftssaldo, vil saldoen både kun-

ne indeholde positive såvel som negative beløb, idet saldoen som tidligere nævnt skal reguleres

for til- og afgange af aktier. Dette har den konsekvens at saldoen i særlige tilfælde kan blive ne-

67 Bilag 15 til lovforslaget L 23 a 8. oktober 2008, fremfører FSR kritik af dette krav til ejerandel, i det de
redegør for, at der kan være adskillige forretningsmæssige begrundelser for at lade selskaber indgå i joint
ventures, hvilket bestemmelsen ikke tager hensyn til, da aktierne grundet den manglende bestemmende
indflydelse derefter ikke længere kan indgå i stk. 6 saldoen.
68 Revision og Regnskabsvæsen 2007, nr. 8 side 42, ” Nye rentefradragsregler for selskaber – renteloft og
EBIT.
69 Ligningsvejledningen S.I.4.6 ”Medregning af akter i datterselskaber”
70 Eksemplet er udarbejdet med udgangspunkt i bemærkningerne til lovforslaget L 213.
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gativ, dette vil ske hvis aktierne vil blive realiseret til en højere værdi end ”stk. 6 saldoen” er op-

gjort til. Der kan være to årsager til dette, enten er saldoen reduceret jf. SEL § 11 B, stk. 6, nr. 1-

8, ellers også er kursen på aktierne steget på relationstidspunktet i forhold til anskaffelse tids-

punktet.

I de tilfælde hvor saldoen bliver negativ, vil det få den konsekvens, at den negative saldo frem-

føres til evt. modregning i fremtidige anskaffelsessummer. Således medregnes saldoen ikke i

renteloftet før denne er positiv, og en negativ ”stk. 6 saldo”, vil derfor indgå i opgørelse af de

skattemæssige aktiver med nul.71

6.10.3 Erhvervelse ved koncernforbundene selskaber

Aktier der er erhvervet fra en koncernforbundet selskab jf. SEL § 31 C, tillægges ikke ” stk. 6

saldoen” jf. bestemmelserne i SEL § 11 B, stk. 6. Dette gælder uanset om aktierne er erhvervet

fra et dansk eller udenlandsk koncernselskab.72 Hvis et dansk selskab i sambeskatningen afstår

et udenlandsk datterselskab, skal disse aktier fragå ”stk. 6 saldoen” Derimod skal ”stk. 6 saldo-

en” ikke reduceres tilsvarende, hvis et dansk selskab afstår aktier i et udenlandsk datterselskab

til et koncernforbundet selskab. Dette skyldes at aktierne i det udenlandske datterselskab for-

sat forbliver i sambeskatningen.73

6.10.4 Erhvervelse ved kapitalforhøjelse

Anskaffelsessummen for aktier erhvervet ved en kapitalforhøjelse i et koncernforbundet sel-

skab, skal som hovedregel ikke medregnedes i ”stk. 6 saldoen” jf. SEL § 11B, stk. 6, 3. pkt., dog

er der i bestemmelsernes, 4. og 5. pkt. en undtagelse til denne hovedregel. Jf. bestemmelserne

er der hjemmel til, at anskaffelsessummen for aktier der er erhvervet ved kapitalforhøjelse, kan

medregnes i ”stk. 6 saldoen”, såfremt selskabet kan dokumentere, at kapitalforhøjelsen i det

direkte ejede selskab er sket med henblik på, indirekte anskaffelse af aktier i et ikke koncern-

forbundet selskab efter bestemmelserne i SEL § 31 C. Det er i bemærkningen påpeget, at undta-

gelsen i 4. pkt. er et forsøg på at forbedre muligheden for erhvervelse af udenlandske selskaber

via et udenlandsk holdingselskab.

71 Revision og regnskabsvæsen 2007, nr. 8, side 42. ”Nye rentefradragsregler for selskaber – renteloft og
EBIT.
72 Revision og regnskabsvæsen 2007, nr. 8, side 42. ”Nye rentefradragsregler for selskaber – renteloft og
EBIT.
73 Revision og regnskabsvæsen 2007, nr. 8, side 42. ”Nye rentefradragsregler for selskaber – renteloft og
EBIT
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Der er ikke i loven eller bemærkningerne til denne, defineret hvilke krav der stilles til dokumen-

tationen for, at kapitalforhøjelsen kan anses fortaget med henblik på indirekte erhvervelse. Det-

te anses som problematisk, og det må antages, at der skal ske en konkret bedømmelse i hvert

enkelt tilfælde, hvilket anses for uforholdsmæssigt besværligt for selskaberne. Det må formo-

des, at det tidsmæssige aspekt samt eventuelle nedskrevne og godkendte planer for overtagel-

sen af de pågældende aktier på kapitalforhøjelsestidspunktet, må spille ind på bedømmelsen.74

I det omfang et selskab kan dokumentere, at en kapitalforhøjelse i et direkte ejet selskab er sket

med henblik på indirekte anskaffelse af aktier i et selskab, fra et selskab som ikke er koncern-

forbundet efter bestemmelserne i SEL § 31 C, medregnes anskaffelsessummen på tidspunktet

for den indirekte anskaffelse. Ligeledes er der i bestemmelserne i SEL § 11 B, stk. 6 en begræns-

ning for hvor stor en del af kapitalforhøjelsen, selskabet kan medregne i ” stk. 6 saldoen”.

Jf. SEL § 11 B, stk. 6, 4 pkt. kan et selskab maksimalt medregne det mindste beløb af:

1) 5 gange den indskudte kapital, eller

2) Det beløb, der kunne medregnes, såfremt købet af det udenlandske selskab var foretaget

direkte af selskabet, der indgår i sambeskatningen.

Disse begrænsninger giver anledning til spekulation, med henblik på at minimere fradragsbe-

skæringer af nettofinansieringsudgifterne, særligt hos de selskaber der i bliver ramt at fra-

dragsbeskæring efter reglerne i SEL § 11 B. Desto højere den skattemæssige værdi af selskabets

aktiver kan opgøres til, desto højere renteloft, hvilket vil resultere i lavere fradragsbeskæring.

Således vil det for et selskab, der vil købe aktier i et selskab, de ikke er koncernforbundet med,

være interessant, at undersøge hvorledes dette skattemæssigt, vil være mest fordelagtigt. Ne-

denfor vil dette blive forsøgt illustreret. Det antages, at koncern på næste side i forvejen er ramt

af rentefradragsbeskæringerne efter bestemmelserne i SEL § 11 B, og anskaffelsessummen på

aktierne i ”Selskab C” er MDKK 1.000, ligeledes er ”Moder DK” og ”Datter A DK” nationalt

sambeskattet, og der er ikke valgt international sambeskatning i koncernen.

74 Revision og regnskabsvæsen 2007, nr. 8, side 42. ”Nye rentefradragsregler for selskaber – renteloft og
EBIT.



Figur: 1775

hvor ”Datter B udland” er hjemmehørend

summen eller en del af denne

Tredje scenarie: ”Moder DK”

som efterfølgende køber aktierne i det nye udenlandske

kan ”Moder DK” herunder den danske sambeskatningskreds, efter reglerne i SEL §

4 pkt. medregne 5 gange kapitalforhøjelsen på de

vil svare til MDKK 1.00077 Af

renteloftet, således får ”Moder DK

150 mio. ud af de 200 mio. som

der være mulighed for at ”Datter B udland

(MDKK 1.000), afhængigt af dette lands nationale beskatningsregler.

75 Egen tilvirkning
76 Jf. SEL § 11 B, stk. 12, 2011 sats er 15 %.
77 Hvis købet af aktierne i Selskab C var fortaget af Moder DK, hvilket vil svare til, at købet var fortaget
direkte af det danske selskab, kunne der ligeledes indregnes MDKK 1.000. i selskabets ”stk. 6 saldo”, s
ledes vil det mindste af disse to beløb ligeledes udgøre MDKK. 1.000. jf. bestemmelserne i SEL § 11 B, stk.
6, 4 pkt.
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koncernen

Administrationsselskab
Moder DK

Datter A DK Datter B Udland

Første scenarie: Hvis

”Datter A DK” køber aktierne i Selskab C

vil det være muligt at indregne

1.000 i administrationsselskabets (Moder

DK’s) ”stk. 6 saldo”. Således afholdes

MDKK 1.000 hvoraf der kan fradrages

DKK 150 mio., svarende til

medregnes i renteloftet.

Andet scenarie: ”Datter B udland

selv aktierne i ”Selskab C

1.000, dette ville ikke have

mæssige konsekvenser for

ningskræsen (Moder

Afhængigt af de nationale skatteregler

er hjemmehørende, vil selskabet muligvis have fradrag for

eller en del af denne på de MDKK 1.000.

fortager en kapitalforhøjelse i ”Datter B” udland

som efterfølgende køber aktierne i det nye udenlandske ”selskab C” for MDKK 1.000

herunder den danske sambeskatningskreds, efter reglerne i SEL §

4 pkt. medregne 5 gange kapitalforhøjelsen på de MDKK 200 i selskabet ”stk. 6 saldo”, hvilket

Af anskaffelsessummen på de MDKK 1.000 indgår 15 %

Moder DK” (herunder den danske sambeskatningskreds) et fradrag for

150 mio. ud af de 200 mio. som ”Moder DK” har fortaget kapitalforhøjelse for. Derudover vil

Datter B udland”, kan opnå fradrag for købet af aktierne i

), afhængigt af dette lands nationale beskatningsregler.

Jf. SEL § 11 B, stk. 12, 2011 sats er 15 %.
Hvis købet af aktierne i Selskab C var fortaget af Moder DK, hvilket vil svare til, at købet var fortaget

danske selskab, kunne der ligeledes indregnes MDKK 1.000. i selskabets ”stk. 6 saldo”, s
ledes vil det mindste af disse to beløb ligeledes udgøre MDKK. 1.000. jf. bestemmelserne i SEL § 11 B, stk.

Selskab C uden for

Administrationsselskab

Datter B Udland
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Hvis ”Moder DK”, eller

køber aktierne i Selskab C,

vil det være muligt at indregne MDKK

1.000 i administrationsselskabets (Moder

. Således afholdes

hvoraf der kan fradrages

DKK 150 mio., svarende til 15 %76 der

medregnes i renteloftet.

Datter B udland” køber

Selskab C” for MDKK

, dette ville ikke have nogen skatte-

mæssige konsekvenser for sambeskat-

ningskræsen (Moder DK og Datter A DK).

Afhængigt af de nationale skatteregler

e fradrag for anskaffelses-

udland på MDKK 200,

DKK 1.000. Således

herunder den danske sambeskatningskreds, efter reglerne i SEL § 11 B, stk. 6,

DKK 200 i selskabet ”stk. 6 saldo”, hvilket

indgår 15 % (150 mio.) i

(herunder den danske sambeskatningskreds) et fradrag for

har fortaget kapitalforhøjelse for. Derudover vil

, kan opnå fradrag for købet af aktierne i ”selskab C”

Hvis købet af aktierne i Selskab C var fortaget af Moder DK, hvilket vil svare til, at købet var fortaget
danske selskab, kunne der ligeledes indregnes MDKK 1.000. i selskabets ”stk. 6 saldo”, så-

ledes vil det mindste af disse to beløb ligeledes udgøre MDKK. 1.000. jf. bestemmelserne i SEL § 11 B, stk.
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Det optimale scenarie vil således, alt andet lige være det tredje scenarie, forbeholdt at ”Datter B

udland” vil kunne opnå helt eller delvis fradrag for købet af aktierne i ”Selskab C”. I det tredje

scenarie opnår den danske sambeskatningskreds mulighed for at indregne MDKK 150 i rente-

loftet, hvilket tilsvar scenarie 1, men derudover er der også mulighed for, at opnå helt eller del-

vis fradrag for ”Datter B’s” anskaffelsessum (MDDK 1.000) for aktierne i ”Selskab C”.

FSR har i forbindelse med L 213, stillet et spørgsmål til skatteministeren. ”Kan kapitalforhøjel-

ser, der er sket efter den indirekte erhvervelse af aktier i et udenlandsk selskab, også medregnes

i saldoen.” Der kan i praksis ofte vil være situationer, hvor man erhverver et skuffeselskab, som

køber de eksterne aktier, og når købet så er gennemført, sørger man for at der sker en kapital-

forhøjelse. Dette sker fordi man oftest ikke ønske at lave en kapitaltilførrelse, før man er sikker

på, at købet af det eksterne selskab rent faktisk bliver gennemført. 78

Skatteministeren kommentar var som følgende: ” Kravet for, at anskaffelsessummen for akti-

er, der erhvervet ved en kapitalforhøjelse, kan tillægges saldoen, er, at det kan dokumenteres,

at kapitalforhøjelsen sker med henblik på anskaffelse af et selskab uden for koncernen. Ræk-

kefølgen er ikke afgørende. Hvor erhvervelsen af det eksterne selskab sker før kapitalforhøjel-

sen, vil anskaffelsessummen således kunne tillægges saldoen, blot det kan dokumenteres, at

der er en sammenhæng mellem erhvervelsen af selskabet og kapitalforhøjelsen.”79

Derved kan det konkluderes, at en kapitalforhøjelse kan tillægges administrationsselskabets

”stk. 6 saldo”, uanset om denne kapitalforhøjelse er fortaget før eller efter erhvervelse af aktier-

ne i det udenlandske selskab, så længe det blot kan dokumenteres, at kapitalforhøjelsen er for-

taget i sammenhæng med erhvervelsen af det udenlandske selskab. Det bringer os så tilbage til

spørgsmålet om, hvilke krav der er til denne dokumentation, og hvornår disse anses at være op-

fyldt. Dette må som tidligere konkluderet, højst sandsynligt kræve en konkret vurdering.

6.10.5 Nedsættelse af ”stk. 6 saldoen”

Som det tidligere er blevet fremhævet, er der en række forhold i SEL § 11 B, stk. 6, 1-8 som ned-

sætter et selskabs eller en koncerns ”stk. 6 saldo”. En nedsættelse af ”stk. 6 saldoen” har den

konsekvens, at et selskabs el. koncerns aktivmasse formindskes, hvorved renteloftet ligeledes

formindskes. Som det blev anført i bemærkningerne til L213, er det kun tanken, at et selskab el.

koncern i sit renteloft, kun kan medregne den andel af anskaffelsessummen på de udenlandske

koncernforbundene aktier, der reelt er et finansieringsbehov for. Dette er hovedformålet med,

78 SKM2008.240.DEP, afsnit ”§11 B, stk. 6, 4 pkt.”
79 SKM2008.240.DEP, afsnit ”§11 B, stk. 6, 4 pkt.”
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at undtagelserne i § 11 B, stk. 6, 1-8 er indført. Som den er blevet gennemgået i de foregående

afsnit, er hovedreglen i SEL § 11 B stk. 6, at hele anskaffelsessummen på aktier erhvervet i et

udenlandsk koncernforbundet selskab kan medregnes i ”stk. 6 saldoen”, hvorefter 15 % af den-

ne saldo medgår i opgørelsen af selskabets skattemæssige aktiver (§ 11 B, stk. 5).

”Stk. 6 saldoen” nedsættes med80:

1. Handelsværdien på anskaffelsestidspunktet af aktier i danske selskaber, faste driftste-

der og fasteejendomme i Danmark, der ejes direkte eller indirekte af det direkte ejede

selskab.

Den første undtagelse til hovedreglen, reducerer anskaffelsessummen af aktierne erhvervet i et

udenlandsk koncernforbundet selskab, hvis dette selskab indirekte eller direkte ejer fast ejen-

dom, fast driftsted i Danmark eller aktier i et dansk selskab. Reduktionen til anskaffelsessum-

men, er handelsværdien af fast ejendom, fast driftsted eller aktierne i det danske selskab på an-

skaffelsestidspunktet af de udenlandske aktier. Årsagen til denne undtagelse er, at den faste

ejendom, det faste driftsted og det danske selskab, allerede indgår i det danske selskabets skat-

temæssige værdi af aktiverne grundet den tungende nationale sambeskatning. Uden undtagel-

sen ville ovenstående indgå i opgørelsen 2 gange.

2. Handelsværdien på anskaffelsetidspunktet af selskabets udlejningsejendomme, kon-

tanter, værdipapirer el. lign., jf. aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 6. Der skal

dog alene ske konsolidering med koncernforbundene datterselskaber jf. § 31 C.

Grundet den tanke, at et selskab ikke har et finansieringsbehov for erhvervelse af likvider mid-

ler, skal der efter samme princip som ved første undtagelse ske en reducering af anskaffelses-

summen med handelsværdien af kontanter, værdipapirer el. lignende jf. ABL § 34, stk. 6.

Der har tidligere været mulighed for, at der i ”stk. 6 saldoen” indirekte har kunnet indregnes

aktiver, som ikke har været koncernforbundet, idet der efter ABL § 34, stk. 6, skal ske konsoli-

dering af et selskabs og de underliggende datterselskabers aktiver, allerede ved en direkte eller

indirekte ejerandel på 25 % i datterselskabet. Da dette som tidligere beskrevet jf. SEL § 11 B,

stk. 6, 1 pkt. ikke er tilladt, idet der jf. denne bestemmelse skal være koncernforbindelse jf. § 31

C. Således blev der i forbindelse med lov nr. 98 af 10. feb. 2009, indsat den sidste bestemmelse i

SEL § 11 B, stk. 6 nr. 2, så der alene skal ske konsolidering, når der er koncernforbindelse jf. §

31 C.

80 SEL § 11 B, stk. 6, nr. 1-8
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3. Værdien af efterfølgende direkte eller indirekte anskaffelser af aktier i danske selska-

ber, faste driftsteder og faste ejendomme.

Denne undtagelse kan ses i forlængelse af nr. 1. Hvis anskaffelsen af udenlandske koncernsel-

skaber i forvejen er indregnet i selskabets ”stk. 6 saldo” og det udenlandske koncernselskab,

efterfølgende anskaffer aktier i danske selskaber, faste driftsteder eller faste ejendomme, skal

handelsværdien81 af disse fragå selskabets/koncerns ”stk. 6 saldo”.

4. Afståelsessummen for aktier i det direkte ejede selskab og dette selskabs direkte eller

indirekte ejede aktier i koncernforbundne selskaber, jf. § 31 C. Dette gælder dog ikke,

hvis aktierne afstås til et selskab eller fast driftsted, der indgår i sambeskatningen. Af-

stås aktierne til et koncernforbundet selskab, som de sambeskattede selskaber eller fa-

ste driftssteder direkte eller indirekte ejer aktier i, nedsættes saldoen alene, i det om-

fang den direkte og indirekte ejerandel er mindre i det erhvervende selskab end i der

afstående selskab. Afståelsessummen fratrækkes værdien af det afstående selskabs di-

rekte eller indirekte ejende aktier i danske selskaber, faste driftsteder og faste ejen-

domme i Danmark. Indirekte afståelse gennem afståelse af et sambeskattet selskab el-

ler fast driftsted og ophør af koncernforbindelse sidestilles med salg til handelsværdi.

Som det tidligere er gennemgået, er hovedregelen i forbindelse med at et selskab afstår aktier i

et direkte ejet selskab, at selskabets ”stk. 6 saldo” nedsættes med afståelsessummen af aktierne,

samt dettes selskabs direkte eller indirekte ejede aktier i andre koncernforbundene selskaber

efter definitionen i SEL § 31 C. Som det fremgår af undtagelse nr. 4, er der en undtagelse til

denne hovedregel. Hvis aktierne afstås til et selskab, eller fast driftsted, der i forvejen indgår i

sambeskatningen, skal der ikke ske en nedsættelse af ”stk. 6 saldoen”. Dog nedsættes saldoen

forholdsmæssigt, hvis den direkte og indirekte ejerandel er mindre i det erhvervende selskab

end i det afstående selskab. Dette giver koncerner et større muligheder for, at foretage omstruk-

tureringer indenfor koncernen, uden det i denne givende situation vil have en skattemæssig ef-

fekt, som følge af en nedsættelse af ”stk. 6 saldoen”:

81 Skatteministeren har i SKM2008.240.DEP under punktet ”§ 11 B, stk. 6, nr. 3, nr. 4, 4. pkt. og nr. 5, 3.
pkt.” præciseret af med ”værdien” skal forstås handelsværdien.
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5. Afståelsessummen for virksomhed i det direkte ejede selskab og virksomhed i dette sel-

skabs direkte eller indirekte ejede koncernforbundne selskaber, jf. 31 C. Afstås virk-

somheden til et koncernforbundet selskab, som de sambeskattede selskaber eller faste

dirftssteder direkte eller indirekte ejer aktier i, nedsættelses saldoen alene, i det om-

fang den direkte og indirekte ejerandel er mindre i det erhvervende selskab end i det

afstående selskab.

Som det var gældende i forbindelse med afståelse af aktier, skal et selskabs ”stk. 6 saldo” ligele-

des nedsættes med afståelsessummen af virksomheder i direkte ejede selskaber, og virksomhe-

der som afstås i dettes selskabs direkte eller indirekte ejede koncernforbundne selskaber. Som

det også var tilfældet ovenfor vedr. nr. 4, skal saldoen ikke nedsættes, hvis virksomheden afstås

til et sambeskattet selskab. Saldoen nedsættes kun i det tilfælde, at den direkte og indirekte

ejerandel er mindre i det erhvervende selskab end i det afstående selskab.

6. Udlodning fra det direkte ejede selskab ti l sambeskattede selskaber og faste driftste-

der, der overstiger kontanter m.v. og afståelsessummer, der har nedsat saldoen efter

nr. 2, 4 og 5.

Som udgangspunkt skal der inden for en sambeskatningskreds ske en nedsættelse af ”stk. 6 sal-

doen” med udlodninger fra et direkte ejet udenlandsk koncernforbundet selskab. Jf. nr. 6, skal

udlodninger udelukkende nedsætte saldoen, hvis disse overstiger kontanter m.v. og afståelses-

summer, der har nedsat saldoen efter nr. 2, 4 og 5. Det betyder, at hvis der er sket en nedsættel-

se af selskabets eller koncernens ”stk. 6 saldo”, efter bestemmelserne i SEL § 11 B, stk. 6 nr. 2, 4

og 5, kan der ske en udlodning fra et direkte ejet udenlandsk koncernselskab svarede til værdi-

en, som saldoen er nedsat med, uden at dette efterfølgende resulterer i at saldoen skal nedsæt-

tes. Udlodninger der er støre end, værdien af nedsættelsen efter nr. 2, 4 og 5, skal dog efterføl-

gende reducere saldoen.

7. Udlodninger af udbyttepræferenceaktier i det direkte ejede selskab eller selskaber,

hvori dette selskab direkte eller indirekte ejer aktier, til koncernforbundne selskaber, jf.

31 C, der ikke indgår i sambeskatningen, i det omfang de sambeskattede selskaber og

faste driftsteder har en mindre direkte eller indirekte ejerandel i det udbyttemodta-

gende selskab end i det udloddende selskab.
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Som udgangspunkt skal der ske en nedsættelse af sambeskatningskredsens ”stk. 6 saldo” så-

fremt et udenlandsk datterselskab eller koncernforbundet selskab, hvori dette udenlandske dat-

terselskab direkte eller indirekte ejer aktier, udlodder udbyttepræferenceaktier til et andet kon-

cernforbundet selskab, jf. § 31 C. Dog skal der kun ske nedsættelse af saldoen såfremt;

 Koncernen ejer en mindre andel af aktierne end det udloddende selskab, og

 udlodningen af udbyttepræferenceaktier sker til koncernforbundene selskaber, der ikke

indgår i sambeskatningen.

Formålet med denne bestemmelse er at hindre at udbytte, og derved værdier ikke flyttes ud af

sambeskatningskredsen, uden at der sker en reduktion af sambeskatningskredsens aktivmas-

se.82 Dette er forsøgt illustreret i nedenstående figur.

Figur 18:83

Til venstre er en koncernstruktur hvor et uden-

landsk modeselskab ejer 100 pct. af aktierne i fire

datterselskaber, ”norske N1”, ”danske D2”, ”sven-

ske S3” og ”finske F4”. To af datterselskaberne N1

og D2 ejer et fælles ”udenlandsk datterselskab

UD”. Aktiekapitalen i UD består af stemmetunge

aktier som N1 ejer 20 pct. af og udbyttepræferen-

ceaktier som et koncernforbundet danske søster-

selskab D2 ejer 80 pct. af.

Hvis det udenlandske datterselskab udlodder udbytte medfører det, at der udelukkende føres

kapital op til N1. D2 får ikke del i udbyttet, idet de kun ejer stemmetungeaktier. Således kan det

udenlandske søsterselskab modtage udbytte, uden det danske selskab vil opnå tilsvarende. Hvis

det udenlandske søsterselskab N1 modtager TDKK 1.000 i udbytte, mens der ikke udloddes ud-

bytte til det danske selskab D2, vil D2 ”stk. 6 saldo” skulle nedsættes med ejerandelen af det

udloddende udbytte i dette eksempel TDKK 800, svarende til 80 %84

82 Bemærkningen til L 213, bilag 29, side 12
83 Inspiration fra bemærkningerne til L213, med egen tilvirkning.
84 Betænkning til L213, bilag 29, s. 13
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8. Tilskud fra det direkte ejede selskab eller selskaber, hvori dette selskab direkte eller in-

direkte ejer aktier, til selskaber og faste driftsteder, der indgår i sambeskatningen, og

til koncernforbundne selskaber, jf. 31 der ikke indgår i sambeskatningen, i det omfang

de sambeskattede selskaber og faste driftssteder har en mindre direkte og indirekte

ejerandel i det tilskudsmodtagende selskab end i det tilskudsgivende selskab.

Når der øges tilskud fra et udenlandsk koncernforbundet datterselskab(er) til et dansk selskab og

fast driftssted(er), der indgår i sambeskatning, skal sambeskatningskredsens ”stk. 6 saldo” ned-

sættes. Endvidere reduceres saldoen, hvis tilskuddet gives til koncernforbundne selskaber jf. § 31

C, som ikke indgår i sambeskatning. Nedsættelsen af ”stk. 6 saldoen” skal dog kun ske i de tilfæl-

de, hvor de sambeskattede selskaber og faste driftsteder i Danmark, har en mindre ejerandel, di-

rekte såvel som indirekte i det selskab der modtager tilskuddet end i det selskab, der yder tilskud-

det. Opgørelsen af beløbet som saldoen skal nedsættes med, beregnes efter sammen metode som

nr. 7, jf. ovenstående gennemgang.

6.10.6 Konsekvens af nedsættelsen af medregningsprocenten

Vedtagelsen om at medregningsprocenten skal nedtrappes med 2,5 % point hvert år gældende

fra indkomståret 2009, fra de oprindelige 20 % som blev indført ved vedtagelsen af L202, kan

få store økonomiske konsekvenser for de selskaber, der i forvejen kun er blevet beskåret efter

SEL §§ 11 og 11 B, idet disse selskaber vil få nedsat renteloftet og dermed opnå en større fra-

dragsbeskæring af nettofinansieringsudgifterne efter SEL § 11 B. For de selskaber der både bli-

ver beskåret efter reglerne i SEL § 11 B og 11 C, vil det umiddelbart ikke medføre en ændring af

fradragsbeskæringens beløbsmæssige størrelse, at bestemmelserne omkring nedtrapning af

medregningsprocenten blev indført i SEL 11 B, stk. 12. At selskaberne vil få nedsat deres rente-

loft, og dermed opnå en større fradragsbeskæring af nettofinansieringsudgifterne efter SEL § 11

B, vil have den konsekvens at færre af nettofinansieringsudgifterne, vil blive overført til beskat-

ning efter SEL § 11 C. Dog vil den øgede fradragsbeskæring af nettofinansieringsudgifterne efter

SEL § 11 B, i stedet for fradragsbeskæring efter § 11 C, alt andet lige havde en økonomisk konse-

kvens for disse selskaber. Dette skyldes, at beskårne nettofinansieringsudgifterne kan fremføres

uden tidsbegrænsning efter reglerne i SEL § 11 C, hvilket vil blive belyst nærmere i kapitel 7.
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6.11 Fremførelse af fradrag efter § 11 B, stk. 10

Hovedreglen i SEL § 11 B er, at nettofinansieringsudgifter, der overstiger det variable renteloft,

ikke er fradragsberettiget. Dog gælder det jf. bestemmelsen i SEL § 11 B, stk. 10, at beskårede net-

tokurstab på gæld, og finansielle kontrakter som er omfattet af KGL, kan fradrags i kursgevinster

på gæld og finansielle kontrakter omfattet af KGL i de 3 efterfølgende indkomstår, hvis selskaber i

et indkomstår fradragsbeskæres efter stk.1 Som det tidligere i afhandlingen blev belyst, kan be-

skårne urealiserede kurstab på en renteswap vedr. lån med sikkerhed i fast ejendom fremføres i

kontraktens løbetid til fradrag i realiserede og urealiserede kursgevinster på samme kontrakt, der

realisere i det indkomstår, hvor kontrakten ophører. Ved fremførsel af kurstab modregnes de æld-

ste kursstab først.85

6.12 Opgørelse af fradragsbeskæring ved sambeskatning

I de tilfælde, hvor et selskab indgår i en sambeskatning efter reglerne i SEL § 31 eller § 31 A, vil

opgørelsen af fradragsbeskæringen ske samlet for hele sambeskatningenkredsen. Bundfradra-

get på DKK 21,3 mio.86 gælder på hele koncernen samlet set, hvorfor det ikke har nogen indfly-

delse hvor mange selskaber der indgår i sambeskatningen. Sker der en rentebeskæring på bag-

grund af sambeskatningens samlede nettofinansieringsudgifter i forhold til den samlede skat-

temæssige værdi af aktiverne gange standardrenten skal denne fordeles ud på de enkelte sel-

skaber. Fordelingen skal ske ud fra individuelle beregninger af, hvor meget nettofinansierings-

udgifterne overstiger standardrenten gange værdien af de skattemæssige aktiver for de respek-

tive selskaber. Reglerne vedr. fradragsbeskæring ved sambeskatning følger af bestemmelserne i

SEL § 11 B, stk. 8.

Hvis et eller flere selskaber kun har indgået i sambeskatningen i en delperiode af indkomståret,

medgår en forholdsmæssige andel, i beregningen af fradragsbeskæringen svarende til delårspe-

riodens andel af et år, som opgøres efter bestemmelserne i SEL § 31, stk. 3.

6.13 Fordeling af fremførte fradrag ved sambeskatning

I forbindelse med en sambeskatning, bliver kurstabene samlet set for hele sambeskatningen

fremført hos administrationsselskabet. I forbindelse med en skattefri eller skattepligtig ophørs-

spaltning af administrationsselskabet fordeles de fremførselsberettigede kurstab forholdsmæs-

85 Jf. SEL § 11B, stk. 10
86 Sats for 2011
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sigt efter den skattemæssige værdi af aktiverne jf. SEL § 11 B, stk. 5 og 6 i de modtagende sel-

skaber87. De modtagende selskaber vil kunne fremføre disse kurstab, og dermed medregne dis-

se ved opgørelsen af i nettofinansieringsudgifterne. Det nye administrationsselskab vil som

nævnt i SEL § 31, stk. 4 overtage rettigheder og forpligtigelser fra det ophørende selskab, her-

under dem som følger af SEL § 11 B, stk. 10, dette vil også være tilfælde hvis administrationssel-

skabet ophører ved en fusion, eller i forbindelse med en aktieombytning. 88

Hvis der opstår en situation, hvor et selskab i sambeskatningen realiserer en del af de beskåre-

de kurstab, som er fremført af administrationsselskabet, skal de pågældende kurstab ikke over-

føres til det udtrædende selskab, men forblive i administrationsselskabet. Administrations sel-

skabet har ifølge SEL § 31 D mulighed for, at kompensere det udtrædende selskab for det

”mindste kurstab” ved at yde selskabet et skattefrit tilskud i forbindelse med sambeskatningens

ophør.89

For illustration af hvordan en evt. fradragsbeskæring fordels ved sambeskatning, henvises til

tabel 23.

6.14 Optimering af fradragsbeskæring

Det forhold, at der skal opgøres en skattemæssig saldo for aktiverne, der i sidste ende kan på-

virke fradragsmulighederne for nettofinansieringsudgifterne, medfører en strategi vedr. opti-

mering af de skattemæssige afskrivninger. Optimeringen er mulig, idet skattemæssige afskriv-

ninger på nogle områder er frivillig. På de fleste områder angiver loven kun et maksimum for

afskrivninger, og selskabet kan herefter selv fastsætte, hvor meget de vil afskrive i intervallet 0

% til den angivet afskrivnings sats. Før reglerne om en skattemæssig opgørelse af aktiverne, har

optimeringen af de skattemæssige afskrivninger været baseret på muligheden for, at fremfør

underskud kontra anvendelse af skattemæssige saldi til fremtidige afskrivninger, i forbindelse

med et salg af selskabet.

Der kan således i dag være incitament til, at begrænse de skattemæssige afskrivninger med

henblik på at opnå en højere skattemæssig saldo på aktiverne, og dermed få mulighed for højere

rentefradrag. Dette medfører naturligvis et mindre fradrag for afskrivninger i året, men disse

fradrag kan i stedet anvendes i efterfølgende år i form af det forhøjede afskrivningsgrundlag.

Fradragsbegrænsningen som følge af, at nettofinansieringsudgifterne oversiger standartrenten

87 SEL § 11 B, stk. 10, 3 pkt.
88 SKM2008.240.DEP ”§ 11B, stk. 10”
89 SKM2008.240.DEP ”§ 11B, stk. 10”
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ganget med den skattemæssige værdi af aktiverne, fortabes derimod permanent som det tidlige-

re er blevet fremhævet.

6.15 Kritik af renteloftsreglerne

Med vedtagelsen af L213 og derved indførelsen af SEL § 11 B, samt de efterfølgende ændringer

til bestemmelserne, er der indført nogle meget komplekse regler i det danske skattesystem. Selv

om at der igennem behandlingerne af div. lovforslag, har været taget hensyn til ”skatte huller”

og andre uklarheder, er det praktisk talt umuligt, at indføre et sådan regelsæt, uden at det efter-

følgende giver anledning til uklarheder. Der har da også siden vedtagelsen af L213, været et be-

hov for at fortage justeringer og præciseringer af loven, og de sidste er sågar nok ikke set endnu.

Udover de løbende beskrevne uhensigtsmæssigheder vedr. renteloftreglen i afhandlingen, er

der i det kommende afsnit opstillet yderligere forhold, som anses for uhensigtsmæssigt.

Der rejses kritik af renteloftsreglen, idet den opererer med en standardforrentning, der for nog-

le selskaber vil være betydeligt lavere end den forrentning, de vil kunne opnå finansiering til.

Virksomheder med en høj kreditrisiko vil derfor ikke kunne opnå fuldt fradrag for deres rente-

omkostninger, til trods for at finansieringen 100 % går til den skattepligtige driftsaktivitet.

Omvendt vil andre selskaber kunne opnå en mere fordelagtig forrentning på deres lån i kraft af

en lav kreditrisiko og hermed opnå fuld fradrag for deres driftrelaterede renteomkostninger.

Endvidere vil disse selskaber også have mulighed for, at opnå fradrag på finansiering af ikke

skattepligtige indtægter. De selskaber der er stillet dårligere er bl.a. nyopstartede virksomheder

og videnstunge virksomheder, som typisk har højere kreditrisiko end veletablerede produkti-

onsselskaber90. Udover at have en høj kreditrisiko har videnstunge virksomheder desuden ofte

mange immaterielle aktiver, tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser samt igangværende ar-

bejder. Tidligere har værdien af immaterielle aktiver ikke kunnet medtages i opgørelsen af de

skattemæssige aktiver, og dermed ikke medtages i renteloftet. Som tidligere beskrevet er denne

bestemmelse blevet ændret, og immaterielle aktiver skal medregnes i opgørelsen af de skatte-

mæssige aktiver. Der er dog stadig en lille forskelsbehandling tilbage i bestemmelserne vedr.

dette punkt, idet ikke alle immaterielle aktiver kan indregnes i balancen jf. ÅRL91 og IAS 3892.

Endvidere indgik fordringer erhvervet ved salg af tjenesteydelser oprindeligt ikke i aktivopgø-

relsen, medmindre tjenesteydelsen ydes i forbindelse med salg af vare. Således var der tidligere

90 SR Skat nr. 4 2007, Beskæring af rentefradragsretten side 299
91 Følgende §§ regulere immaterielle aktiver i ÅRL. § 33, 36, 40-43, 49, 53, 58, 59, 78 og 83
92 For en nærmere definition af indregning og måling af immaterielle aktiver henvises til PwC regnskabs-
håndbog side. 86-97
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en diskriminering mellem de forskellige virksomhedstyper, idet der som tidligere beskrevet, var

en forskelsbehandling mellem handels- og produktionsvirksomheder, og videnstunge virksom-

heder som fx It-branchen og liberale erhverv. Dette er nu blevet ændret sådan, at fordringer

erhvervet ved salg af ”rene” tjenesteydelser også indgår i aktivopgørelsen. Der er således ikke

forskel på om slaget er genereret af en vare og en tjenesteydelser93

Da et af formålene med lovindgrebet var, at undgå skattespekulation, må ovenstående betegnes

som en ikke tilsigtet bivirkning ved indgrebet. Dog har en justeringerne af loven, vedr. immate-

rielle aktiver samt tilgodehavende fra slag af tjenesteydelser medført at disse nu medtages i ren-

teloftsberegningen, hvilket har medvirket til mindre forskelsbehandling mellem videnstunge

selskaber og produktionsselskaber. Dog har ændringerne af bestemmelserne igennem tiden ik-

ke afhjulpet forskelsbehandlingen af selskaber med høj såvel som lav kreditrisiko. Der synes,

umiddelbart ikke at findes en justering, der afhjælper denne forskelsbehandling. Hvis denne

forskelsbehandling skal fjerenes, vil det højst sandsynligt kræve en fuldstændig ændring af re-

gelsættet, således at rentefradragsbegrænsningen ikke fortages på baggrund af en standrente-

sats, dette anses dog ikke som værende sandsynligt.

6.16 Case

Som det ligeledes blev fortaget under kapitlet vedr. tynd kapitalisering vil bestemmelserne i

SEL § 11 B i det kommende afsnit blive anvendt på den samme opstillede koncern jf. bilag 4.

Dette fortages med henblik på, at give en dybere forståelse af bestemmelserne i SEL § 11 B samt,

illustrere bestemmelsernes praktiske anvendelse.

Af bilag 4 fremgår ”selskab A”, ”selskab B” og ”Filialens” balancer, med henholdsvis de regn-

skabsmæssige og skattemæssige værdier. I de næste afsnit vil der bliver fortaget en analyse,

samt tilhørende beregninger, for at undersøge om koncernen bliver ramt af fradragsbeskærin-

gen efter SEL § 11 B.

På næste side (tabel 19) er den skattepligtige indkomst før fradragsbeskæring efter SEL §§§ 11,

11 B og 11 C opgjort. Ligeledes er den beregnede fradragsbeskæring efter SEL § 11, fordelt for de

to selskaber og filialen opgjort.

93 Bemærkning 255 til SEL § 11 B.
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Tabel: 19

6.16.1 Opgørelse af nettofinansieringsudgifterne

Dernæst skal nettofinansieringsudgifterne for koncernen opgøres jf. SEL § 11 B, stk. 4. Disse er

jf. nedenstående tabel opgjort for hvert enkelt selskab, filial og koncernen som helhed. For gen-

nemgange af opgørelsen af netto finansieringsudgifterne henvises til afsnit 6.8.

Tabel: 20

Som det fremgår, har koncernen samlet set nettofinansieringsudgifter for TDKK 117.781, der

blev efter reglerne i SEL § 11 beskåret TDDK 16.507, således er der TDKK 101.274 tilbage i net-

tofinansieringsudgifter tilbage til beskæringen efter bestemmelserne i SEL § 11 B.
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Tabel:21

6.16.2 Opgørelse af de skattemæssige aktiver

For at kunne beregne renteloftet, skal selskaberne og filialens skattemæssige aktiver opgøres.

De skattemæssige aktiver skal opgøres selvstændigt for hver enkelt juridisk enhed, og når enhe-

derne som i dette tilfælde er sambeskattet er det vigtigt, at disse aktiver efterfølgende bliver

konsolideret. Som det blev gennemgået i afsnit 6.9, er det vigtigt at have for øje, at det kun er

visse kvalificerede aktiver, der skal danne grundlag for aktivmassen jf. SEL § 11, stk. 5, 6 og 7.

Opgørelse på næste side (tabel 22) er fortaget ud fra bilag 4, hvor det endvidere er skitseret

hvilke aktiver, der indgår i nedenstående opgørelse af de skattemæssige aktiver.
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Tabel: 22

Som det ses er debitorer fra slag af varer og tjenesteydelser indregnet med TDKK 35.500 hos

filialen. Jf. bilag 4 har filialen debitorer for TDKK 61.000, men som det fremgik af afsnit 6.9,

skal disse korrigeres for varekreditorer (TDKK 25.500) hvorfor nettobeløbet er indregnet. Debi-

torer skal kun medregnes i det omfang, værdien heraf overstiger værdien af gæld vedrørende

køb af varer og tjenesteydelser, hvilket er årsagen til, at debitorerne for ”selskab A” og ”selskab

B” er indregnet til DKK 0.

Som det fremgår, har ”Selskab A” og ”Selskab B” henholdsvis leasing aktiver for TDKK 800.000

og 332.000 (skattemæssigværdi). Disse er jf. bestemmelserne i SEL § 11 B, stk. 4 medtaget i op-

gørelsen af de skattemæssige aktiver. ”Filialen” er leasing giver, og har jf. bilag 4 finansielle lea-

sing aktiver for TDDK 3.134.000 (skattemæssigværdi). Som det blev gennemgået tidligere i af-

handlingen, kan leasinggiver medtage rentedelen af leasingindtægten i opgørelsen af nettofi-

nansieringsudgifterne. Som det fremgår af tabel 20, er der medregnet TDKK 202.580 i opgørel-

sen af ”finalens” nettofinansieringsudgifter. For at undgå dobbelteffekt af den finansielle lea-

sing, skal aktivernes værdi dog ikke medtages i aktivopgørelsen hos leasinggiver. Dette følger

hovedreglen, om at der ikke både medregnes finansieringsindtægter i nettofinansieringsom-
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kostningerne, samtidig med at de tilknyttede aktiver medtages i grundlaget for standardfor-

rentningen. Således er den skattemæssige værdi af ”filialens” finansiel leasing ikke medtaget i

opgørelsen.

Som det ligeledes blev belyst i afsnit 6.9, skal likvide beholdninger og tilgodehavende hos til-

knyttede virksomheder, samt andre tilgodehavender ikke indgå i opgørelsen jf. SEL § 11 B, stk.

4. Således er disse poster ikke medtaget i opgørelsen hos nogle af enhederne.

Ligeledes indgår ”Selskabs A’s” kapitalandele i ”Selskab B” heller ikke i opgørelsen, idet ”Sel-

skab B” aktiver særskilt indgår i opgørelsen. Derimod indgår ”Selskabs B’s” kapitalandele i

udenlandske dattervirksomheder i opgørelsen i form af ”stk. 6 saldoen” Som det ses er ”stk. 6

saldoen” efter nedskrivninger jf. SEL § 11 B, stk. 6, 1-8 opgjort til TDKK 71.000.

6.16.3 Opgørelse af begrænsning efter renteloftsreglen i § 11 B

Som det fremgår af nedenstående tabel er værdien af aktivbasen for koncernen samlet set op-

gjort til TDKK 1.503.043, hvilket med en standartrente på 4,5 % giver et renteloft på TDKK

67.637. Således skal koncernen kun beskæres for fradragsretten for nettofinansieringsudgifter

der oversigter TDKK 67.637. I det koncernen havde TDDK 101.274 i nettofinansieringsudgifter

til begrænsning efter bestemmelserne i SEL § 11 B, bliver koncernen jf. nedenstående figur be-

grænset for TDKK 33.637 i nettofinansieringsudgifter.

Tabel: 23

Koncernen er således i alt blevet beskåret for TDKK 50.144 efter reglerne om tynd kapitalise-

ring i SEL § 11, og rentefradragsbegrænsningerne i SEL § 11 B. Selskabet har således en skatte-

pligtig indkomst på TDKK -16.856, før evt. beskæring af rentefradraget efter EBIT reglen i SEL

§ 11 C.



Page 80 of 94

Tabel: 24

Jf. bestemmelsen i SEL § 11 B, stk. 10, kan beskårede nettokurstab på gæld, og finansielle kon-

trakter som er omfattet af KGL, fradrages i kursgevinster på gæld og finansielle kontrakter om-

fattet af KGL i de 3 efterfølgende indkomstår, endvidere anses nettokurstab fradragsbeskåret

først før de øvrige nettofinansieringsudgifter. Koncernen blev fradragsbeskåret for TDKK

33.637, men da ”Selskab A” jf. opgørelsen af nettofinansieringsudgifterne tabel 20, har netto-

kurstab på TDKK 30.000, kan koncernen fremføre TDKK 30.000 i kurstab til fradrag i kursge-

vinster på gæld og finansielle kontrakter omfattet af KGL i de efterfølgende 3 år. Kurstab inden

for sambeskattede selskaber, skal føres samlet hos administrationsselskabet i dette tilfælde

”Selskab A”.

I de kommende afsnit vil bestemmelserne i SEL § 11 C, blive gennemgået, hvorefter bestemmel-

serne vil blive anvendt på koncernen for, at undersøge om koncernen bliver ramt af bestemmel-

serne i SEL § 11 C.

6.17 Delkonklusion

For at blive omfattet af SEL § 11 B, skal selskaber være omfattet af SÉL almindelige regler.

For sambeskattede selskaber skal der ske en opgørelse af de skattemæssige værdier af aktiverne

ganget med standardrenten. Dette frembringer renteloftet hvor nettofinansieringsudgifter der

overstiger dette bliver fradragsbeskåret. Dog sker der ikke fradragsbeskæring af nettofinansie-

ringsudgifter der ikke overstiger MDKK 21,3.

Såfremt der sker rentefradragsbeskæring af kurstab og renter beskæres kurstab først, og kurs-

tab der er omfattet af KGL kan fremføres i de 3 efterfølgende indkomstår til modregning i frem-

tidige netto-kursgevinster omfattet af KGL.



Page 81 of 94

I forbindelse med muligheden for at minimere fradragsbeskæringen, er det blevet belyst, at sel-

skaber i visse tilfælde med fordel, kan begrænse de skattemæssige afskrivninger med henblik

på, at opnå en højere skattemæssig saldo på aktiverne og dermed få mulighed for højere rente-

fradrag. Det medfører naturligvis et mindre fradrag for afskrivninger i året, og derved en højere

skattepligtig indkomst, men disse fradrag kan i stedet anvendes i form af det forhøjede afskriv-

ningsgrundlag i efterfølgende indkomstår, hvor selskabet ikke vil blive ramt af rentefradragsbe-

grænsningsreglerne i SEL § 11 B. Fordelen ved dette skyldes, at nettofinansieringsudgifterne der

oversiger renteloftet fortabes permanent. Dog er der, som ovenfor beskrevet mulighed for, at

fremføre nettokurstab.

Bestemmelserne i SEL § 11 B, er et meget komplekst regelsæt. Reglerne medfører uden tvivl en

administrativ byrde og kan være tids- og ressourcekrævende for større koncerner, der har væ-

sentlige renteudgifter og investeringer i kontrollerede koncern selskaber.

7. EBIT reglen

Som tillæg til renteloftreglen i SEL § 11 B om fradragsbegrænsning af nettofinansieringsudgif-

ter, er der i loven indarbejdet en yderligere begrænsningsregel i SEL § 11C, den såkaldte EBIT-

regel ”Earnings-Before-Interest and Taxes” Af denne bestemmelse fremkommer det, at den

skattepligtige indkomst før nettofinansieringsudgifter jf. § 11B stk. 4 for selskaber, der er omfat-

tet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2d-2i, 3a-6, § 2, stk.1, litra a og b, eller kulbrinteskattelovens § 21,

stk. 4, maksimalt kan nedsættes med 80 % som følge af nettofinansieringsudgifterne efter even-

tuel fradragsbeskæring efter §§ 11, og 11 B

Dette betyder med andre ord, at nettofinansieringsudgifter ikke må overstige 80 % af den skat-

tepligtige indkomst før renter. Således er det særdeles vigtigt, at selskabets skattepligtige ind-

komst opgøres korrekt. Ud fra ordlyden i bestemmelserne fremgår det ikke tydeligt om den

skattepligtige indkomst skal være før eller efter modregning af fremførte underskud fra tidligere

indkomst år. FSR bad derfor i forbindelse med lovforslag L 213, skatteministeren bekræfte, at

den skattepligtige indkomst ifølge bestemmelserne skal forstås som den skattepligtige indkomst

før modregning af underskud fra tidligere år. Det blev bekræftet af skatteministeren.94

94 Bilag 26 til lovforslag L 213 af 18. april 2007, side 19-20
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Jf. SEL § 11 C, pkt. 3 kan omfattede selskaber og koncerner alene fradragsbeskæres for de netto-

finansieringsudgifter der overstiger det variable grundbeløb, hvilket opgøres efter SEL § 11 B,

stk. 3 og stk. 7, 2. pkt. ligesom det var tilfældet i SEL § 11 B.

Beskårede nettofinansieringsudgifter efter EBIT-regelen, kan jf. SEL § 11 C, stk. 1, 5 pkt. frem-

føres til modregning i den skattepligtige indkomst i efterfølgende indkomstår. Det betyder såle-

des, at der ikke er en tidsmæssig begrænsning på, hvornår disse fremførte fradrag skal benyttes,

som tilfældet var i forbindelse med beskåret nettofinansieringsudgifter efter SEL § 11 B. En an-

den væsentlig forskel fra SEL § 11 B, og § 11 C, er muligheden for at fremføre beskårne kurstab

som beskårne renteudgifter. Som beskrevet i afsnit 6.11, er det efter SEL § 11 B alene muligt, at

fremføre beskårne nettofinansieringsudgifter, når disse består af kurstab. Således kan det kon-

stateres at reglerne efter SEL § 11 C er mere lempelige på dette område end reglerne efter SEL §

11 B, idet både beskårne kurstab, og beskårne renteudgifter kan fremføres.

I de tilfælde hvor et selskab eller en koncerns skattepligtige indkomst før nettofinansieringsud-

gifter er negativ, kan de fradragsberettigede nettofinansieringsudgifter ikke overstige det vari-

able grundbeløb jf. SEL § 11 C, stk. 1, 4 pkt.

I afsnit 6.8 blev det belyst hvorledes nettofinansieringsudgifter jf. SEL § 11 B, stk. 4, skulle op-

gøres. Nettofinansieringsudgifter som evt. skal fradragsbeskæres efter SEL § 11 C, skal jf. SEL §

11 C opgøres på samme måde. Således skal der kun fortages én opgørelse af nettofinansierings-

udgifter, der først anvendes i vurderingen, og et selskab eller en koncern skal fradragsbeskæres

efter reglerne i SEL § 11 B, hvorefter den evt. reducerede saldo anvendes i vurderingen af fra-

dragsbeskæring efter SEL § 11 C.

7.1 Særlige forhold omkring sambeskatning

I de tilfælde hvor et selskab indgår i en sambeskatning efter reglerne i SEL § 31 eller § 32 A, skal

opgørelse af fradragsbeskæringen ske samlet for hele sambeskatningskredsen. Der skal ske en

samlet opgørelse af de sambeskattede selskabers skattepligtige indkomst, samt nettofinansie-

ringsudgifterne, jf. SEL § 11 C, stk. 2. Således skal der ske en fradragsbeskæring i de tilfælde,

hvor de sambeskattede selskabers samlede nettofinansieringsudgifter er højere en 80 % af den

samlede opgjorte skattepligtige indkomst før nettofinansieringsudgifter. Hvis et eller flere sel-

skaber kun har indgået i sambeskatningen i en delperiode af indkomståret, medgår en for-

holdsmæssig andel i beregningen af fradragsbeskæringen, svarende til delårsperiodens andel af

et år.
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Til trods for at EBIT-reglerne er klart mere overskuelig i forhold til reglerne om tynd kapitalise-

ring og renteloftsreglen, er der dog også her fundet en enkelt uhensigtsmæssighed. Denne ved-

rører overensstemmelsen mellem fremførbare underskud i sambeskatningsreglerne generelt og

reglerne i SEL § 11 C.

Hvor de almindelige sambeskatningsregler jf. SEL § 31, stk. 6 indeholder krav om kompensati-

on for udnyttelse af underskud i sambeskattede selskaber, er der i forbindelse med udnyttelsen

af tidligere års fradragsbeskæring efter EBIT regelen indført en frivillighed på området. Jf. SEL

§ 11 C, stk. 2. skal fradragsbeskæringen af nettofinansieringsudgifter fremføres samlet for den

sambeskattede koncern i administrationsselskabet og ifølge loven er der ingen krav om kom-

pensation for anvendelse af fremførbare underskud, som stammer fra andre selskaber i sambe-

skatningen. Der er dog mulighed for dette via skattefrie tilskud til det selskab, der har det frem-

førbare fradrag. Det virker uhensigtsmæssigt, at der ikke er overensstemmelse mellem disse

regler og de generelle sambeskatningsregler. Forholdet kan få betydning i de tilfælde, hvor der

er minoritetsaktionærer i det selskab, som har de fremførbare fradragsbeskæringer. Der er i

sådanne tilfælde mulighed for, at fravælge at fortage kompensation. Herved kommer fordelen

ved udnyttelsen af de fremførbare fradragsbeskæringer kun sambeskatningen til gode, mens

minoritetsaktionærerne ikke opnår fordele herved. Forholdet bør derfor ændres, således at der

matcher sambeskatningsreglerne.

7.2 Fordelingen af fradrag ved sambeskatning

Som nævnt ovenfor skal beskårne nettofinansieringsudgifter fremføres i administrationsselska-

bet. Således må det være interessant, at få belyst hvorledes disse fradrag efterfølgende skal for-

deles ud bland de sambeskattede selskaber. Hvis der sker en fradragsbeskæring reduceres sel-

skabets fradragsberettigede nettofinansieringsudgifter jf. SEL § 11 C, stk. 2, forholdsmæssigt i

det omfang det enkelte selskabs nettofinansieringsudgifter overstiger 80 % af selskabets EBIT-

indkomst. Denne fordelings metode kan medføre at den fradragsbegrænsning, der tildeles sel-

skaber med negativ EBIT-indkomst, kan overstige selskabets nettofinansieringsudgifter. Ifølge

bemærkningerne til loven er dette ikke hensigten, hvorfor den overstigende fradragsbeskærin-

gen skal fordeles forholdsmæssige ud til de øvrige selskaber i sambeskatningen.

Ved en ophørsspaltning af administrationsselskabet skal de fremførselsberettigede nettofinan-

sieringsudgifter på samme vis som efter SEL § 11 B, stk. 10, 4 pkt. fordeles forholdsmæssigt ud

til de øvrige sambeskattede selskaber efter den skattemæssige værdi af aktiverne i de modta-

gende selskaber, jf. SEL § 11 C, stk. 2, 5 pkt.
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7.3 Case

Som det ligeledes blev fortaget under kapitlet vedr. tynd kapitalisering og rentefradragsbe-

grænsningerne efter SEL §§ 11 og 11 B, vil bestemmelserne i SEL § 11 C i det kommende afsnit

blive anvendt på den samme opstillede koncern jf. bilag 1 og 4. Dette fortages med henblik på,

at give en dybere forståelse af bestemmelserne i SEL § 11 C samt, illustrere bestemmelsernes

praktiske anvendelse.

Som det fremgik af tabel 19, er den skattepligtige indkomst for koncernen før fradragsbeskæ-

ring efter SEL §§§ 11, 11 B og 11 C opgjort til TDKK 67.000.

Ligeledes, har koncernen jf. tabel 22, 24 og nedenstående opgørelse samlet set nettofinansie-

ringsudgifter for TDKK 117.781, der blev efter reglerne i SEL §§ 11 og 11 B beskåret henholdsvis

TDDK 16.507 og TDKK 33.637, således er der TDKK 67.637 tilbage i nettofinansieringsudgifter

tilbage til beskæringen efter bestemmelserne i SEL § 11 C.

Tabel: 25

Idet koncernen har en skattepligtig indkomst og nettofinansieringsudgifter før fradragsbeskæ-

ring på henholdsvis TDKK -67.000 og TDKK -117.781, resultere dette i et skattemæssige EBIT

på TDKK 50.781.

Efter bestemmelserne i SEL § 11 C skal der ske en fradragsbeskæring i de tilfælde, hvor de sam-

beskattede selskabers samlede nettofinansieringsudgifter efter fradragsbegrænsning efter reg-

lerne i SEL §§ 11 og 11 B, er højere en 80 % af den samlede opgjorte skattepligtige EBIT.
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Som det fremgår af nedenstående tabel, er 80 % af det skattemæssige EBIT TDKK 40.625, og

da koncernen har TDKK 67.637 tilbage i nettofinansieringsudgifter efter begrænsning af regler-

ne i SEL §§ 11 og 11B, bliver koncernen efter bestemmelserne i SEL § 11 C begrænset med TDKK

27.012.

Tabel:26

Således bliver koncernen samlede rentefradragsbegrænsninger på i alt TDKK 77.156, og kon-

cernen går fra at have en negativ skattepligtig indkomst på TDKK 67.000, til en skattepligtig

indkomst efter begrænsningerne og før modregning af fremfør bare underskud fra tidligere år

på i alt. TDKK 10.156.

Tabel: 27

Som det blev belyst i kapitel 7, kan beskårede nettofinansieringsudgifter efter EBIT-regelen,

fremføres til modregning i den skattepligtige indkomst i efterfølgende indkomstår. Dermed er

der ikke en tidsmæssig begrænsning på, hvornår disse fremførte fradrag skal benyttes, som til-

fældet var i forbindelse med beskåret nettofinansieringsudgifter efter SEL § 11 B.

Af afsnit 6.16.3 fremgik det, at koncernen har TDKK 30.000 i fremførbare kurstab. En væsent-

lig forskel fra SEL § 11 B, og § 11 C, er muligheden for at fremføre beskårne kurstab såvel som

beskårne renteudgifter. Således kan koncernen fremføre TDKK 27.012 i beskårede nettofinan-
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sieringsudgifter efter bestemmelserne i SEL § 11 C, til modregning i den skattepligtige indkomst

i efterfølgende indkomstår, foruden de TDKK 30.000 som koncernen kan fremføre til modreg-

ning i kursgevinster på gæld og finansielle kontrakter omfattet af KGL i de efterfølgende 3 år.

Alle fremførbare kurstab og nettofinansieringsudgifter fremføres samlet hos administrations-

selskabet.

7.4 Del konklusion

Bestemmelserne SEL § 11 siger, at den skattepligtige indkomst før nettofinansieringsudgifter

maksimalt kan nedsættes med 80 % som følge af nettofinansieringsudgifterne efter eventuel

fradragsbeskæring efter §§ 11, og 11 B. Med EBIT reglen er der muligheden for at fremføre be-

skårne kurstab som beskårne renteudgifter. Således er reglerne efter SEL § 11 C mere lempelige

på dette område end, reglerne efter SEL § 11 B, idet både beskårne kurstab, og beskårne rente-

udgifter kan fremføres.

Til trods for at EBIT-reglerne er klart mere overskuelige i forhold til reglerne om tynd kapitali-

sering og renteloftsreglen er den bestemmelse stadig med til at øge den administrative byrde for

selskaber og koncerner. Der udover må det også konkluderes, at det er uhensigtsmæssigt, at der

ikke er overensstemmelse mellem fremførbare underskud i sambeskatningsreglerne generelt og

reglerne i SEL § 11 C. Det er særligt minoritetsaktionærer, der risikerer at blive stillet dårligt, i

det de ikke har ret til at modtage kompensation for beskårede nettofinansieringsudgifter
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8. Fradragsbeskæring af finansieringsudgifter

Nedenstående figur er en kort opsummering af de helt grundlæggende hovedregler i bestem-

melserne SEL §§§ 11, 11B og 11 C. Figuren kan bruges som en pejling og må ikke stå alene i vur-

deringen om et selskab er omfattet af bestemmelserne i SEL §§§ 11, 11 B og 11 C.

Figur: 28

Overstiger gælden 4 X egenkapi-
tal

Overstiger nettofinansieringsud-
gifterne efter tynd kapitalisering
DKK 21,7 mio. kr.

Overstiger nettofinansierings-
udgifterne 4,5 % af de skatte-
mæssige værdier af kvalificerede
aktiver

Oversiger nettofinansierings-
udgifterne efter tynd kapitalise-
ring og standard-forrentning 80
% af skattepligtige indkomst før
renter

Ikke yderigere fradragsbeskæ-
ring

Kontrolleret gæld kan rammes af
tynd kapitalisering, hvis den
overstiger DKK10 mio. kr. jf. SEL
§ 11

Ej fradrag for renter mv. ud over
standardforrentning der oversti-
ger DKK 21,7 mio. jf. SEL § 11 B

Ej fradrag for renter mv. ud over
80 % af EBIT; idet omfang renter
mv. oversiger DKK 21,7 mio. Be-
skårede fradrag kan fremføres. jf.
SEL § 11 C
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9. Konklusion

Hovedreglen i dansk selskabsret er jf. SL § 6, litra e, at selskaber har fuldt fradrag for deres af-

holdte renteudgifter. Med vedtagelse af lov nr. 432 af 26. juni 1998, blev der vedtaget en undta-

gelse hertil. Sammen med denne lov, og den senere vedtaget lov nr. 221 af 31. marts 2004, blev

der i dansk skatteret hjemmel til at modvirke, at koncerner spekulerer i, at lade et eller flere

danske selskaber være tynd kapitaliseret, for derved at opnå en skattefordel. Som det er blevet

belyst i afhandlingen er et selskab efter skatterettens forstand tynd kapitaliseret, når selskabet

har kontrolleret gæld, og den samlede gæld overstiger solvenskravet 4: 1 målt i forhold til sel-

skabets egenkapital.

Har et selskab ved indkomstårets udløb kontrolleret gæld for over MDKK 10, og overstiger den-

ne solvenskravet 4:1, bliver selskabet fradragsbeskåret for renter og kurstab vedr. den del af

gælden der skal omkvalificeres til egenkapital for at forholdet mellem gæld og egenkapital

overholder solvenskravet 4:1. Før vedtagelsen af disse værnsregler mod tynd kapitalisering

havde koncerner mulighed for, at konvertere ikke fradragsberettigede udbyttebetalinger til fra-

dragsberettigede rentebetalinger. Selskaber kan undgå at blive omfattet af bestemmelserne om-

kring tynd kapitalisering, hvis de kan dokumentere at gældsforholdet er optaget på markedsni-

veau, og derved overholder armslængdeprincippet jf. SEL § 11, stk. 4 pkt. Selskaberne bærer

selv bevisbyrden over for myndighederne, og det må konkluderes, at fremskaffe og indsamle

dokumentation for at betalingerne er foregået på markedsmæssige vilkår, kan være en kompli-

ceret proces. Endvidere kan det kan ikke entydigt siges, hvornår denne bevisbyrde anses for løf-

tet, hvilket må siges at være uhensigtsmæssigt.

Ovennævnte bestemmelser om tynd kapitalisering blev indført i SEL § 11, med vedtagelsen af

L213 i 2007, blev der indført to nye fradragsbestemmelser i henholdsvis SEL § 11 B & 11C. SEL §

11 B siger, at et selskabs eller en koncerns nettofinansieringsudgifter, som ikke er beskåret efter

SEL § 11 beskæres, i de tilfælde hvor disse overstiger en standardforrentning af selskabets eller

koncernens samlede skattemæssige aktiver. Efter SEL § 11 C, skal nettofinansieringsudgifter der

ikke er beskåret efter SEL §§ 11 og 11 B beskæres, såfremt de overstiger 80 % af selskabets eller

koncernens skattemæssige EBIT. Særligt SEL § 11 B er et kompliceret regelsæt, og som det er

blevet belyst gennem afhandlingen, har særligt disse bestemmelser givet anledning til en del

teoretiske og praktiske problemstillinger. Der forligger stadig ikke mange afsagte domme vedr.

disse bestemmelser, dog har de to afgørelser TfS 2010, 569 og TfS 2010, 127 som blev afsagt

sidste år, givet et støre kendskab til hvorledes SEL § 11 B, herunder særligt konsolideringsreglen

skal behandles i praksis.
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Der er foruden ovenstående problemstillinger igennem denne afhandling beskrevet en række

problemstillinger og uhensigtsmæssigheder forbundet med bestemmelserne i SEL §§§ 11, 11 B

og 11 C, som alle kan give anledning til forskellige fortolkninger, eller fortolknings vanskelighe-

der.

Derudover blev det i afhandlingen bl.a. belyst, at vedtagelse af L84 har medført nogle væsentli-

ge tilføjelser og ændringer til, hvad der ikke skal medregnes i opgørelsen af nettofinansierings-

udgifter. Særligt et det blevet indført, at gevinst og tab på terminskontrakter mv. der sikrer

driftsindtægter og -udgifter, ikke alene i selskabet selv, men også i sambeskattede selskaber ik-

ke, længere skal medgå i denne opgørelse. Dog er det stadig kun terminskontrakter mv. vedrø-

rende driftsindtægter og driftsudgifter, der omfattes af denne undtagelse. Kontrakter vedrøren-

de anlægsaktiver er ikke undtaget, og skal medgå i opgørelsen. En anden væsentlig ændring er,

at tab og gevinster på renteswaps vedr. lån i fast ejendom heller ikke længere medregnes i net-

tofinansieringsudgifterne, hvilket må anses, at få en forholdsvis stor positiv økonomisk betyd-

ning for de selskaber og koncerner der har sådanne.

Det er igennem afhandlingen blevet belyst, at koncerner og selskaber har mulighed for. at plan-

lægge en strategi til, at minimere en evt. fradragsbeskæring af renteudgifter og kurstab vedr.

kontrolleret gæld ifølge SEL § 11, samt en evt. fradragsbeskæring af nettofinansieringsudgifter-

ne ifølge SEL §§ 11 B og 11 C. I kapitel 5 blev der belyst flere tiltag selskaber såvel som koncer-

ner, kan følge for at undgå at bliver omfattet af tynd kapitaliserings reglerne i SEL § 11, herun-

der muligheden for kapitalforhøjelse, gælds konvertering og en evt. slankning af balancen.

I forbindelse med SEL § 11 B kan selskaber i visse tilfælde med fordel, begrænse de skattemæs-

sige afskrivninger med henblik på, at opnå en højere skattemæssig saldo på aktiverne og der-

med få mulighed for højere rentefradrag. Det medfører naturligvis et mindre fradrag for af-

skrivninger i året, og derved en højere skattepligtig indkomst, men disse fradrag kan i stedet

anvendes i form af det forhøjede afskrivningsgrundlag i efterfølgende indkomstår, hvor selska-

bet ikke vil blive ramt af rentefradragsbegrænsningsreglerne i SEL § 11 B.

Til trods for der er sket mange tilpasninger af bestemmelserne i SEL §§§ 11, 11 B og 11 C, siden

de for første gang blev indført, må det konkluderes, at der stadig er enkelte uløste problemstil-

linger og fortolknings vanskeligheder forbundet med disse. Således må det forventes at be-

stemmelserne også i fremtiden vil danne rammen for en del debat, og yderligere tilpasninger og

præciseringer af bestemmelserne må forventes.
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