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Executive)summary)

The$principles$for$attributing$profits$to$a$permanent$establishment$both$national$and$international$

are$significantly$influenced$by$OECD’s$Model$Tax$Convention$on$Income$and$on$Capital,$article$7.$

With$the$publication$of$the$report&on&attribution&of&profits&to&permanent&establishments&by&OECD&

17& July& 2008$ a$ new$ method$ for$ attributing$ profits$ to$ permanent$ establishment$ called$ the&

authorised& OECD& approach$ is$ now$ favoured$ by$ OECD.$ Hence$ the$ purpose$ of$ this$ thesis$ is$ to$

examine$whether$ the$ principles$ introduced$ in$ the$ report& on& attribution& of& profits& to& permanent&

establishments&by&OECD&17&July&2008$will$affect$the$current$principles$on$attribution$of$profit$ to$

permanent$establishments$according$to$Danish$legislation.$$

In$ order$ to$ answer$ the$ above,$ this$ thesis$ seeks$ to$ clarify$ the$ changes$ of$ the$ principles$ on$

attribution$ of$ profits$ to$ permanent$ establishment$ through$ a$ comparative$ analysis$ of$ current$

Danish$ legislation$ and$ the$ principles$ of$ the$ authorised$ OECD$ approach.$ There$ are$ several$

considerable$changes$in$the$principles$of$the$authorised$OECD$approach.$In$general,$according$to$

this$approach,$the$perception$of$a$permanent$establishment$is$that$the$profit$to$be$attributed$to$a$

permanent$ establishment$ is$ the$ profit$ that$ would$ be$ earned$ at$ arm’s$ length$ if$ the$ permanent$

establishment$were$a$legally$distinct$and$separate$entity.$In$the$light$of$this$change,$the$concept$of$

significant$people$ functions$ is$ introduced$ in$order$ to$attribute$at$arm’s$ length,$which$ is$ likely$ to$

have$a$considerable$influence$on$the$attribution$of$profit$to$a$permanent$establishment.$

The$ comparative$ analysis$ is$ followed$ by$ an$ analysis$ of$ Danish$ case$ law$ on$whether$ a$ static$ or$

ambulatory$interpretation$of$tax$treaties$should$be$applied$and$therefore$which$version$of$OECD’s$

Model$ Tax$ Convention$ on$ Income$ and$ on$ Capital$ with$ Commentary$ should$ be$ used$ as$

interpretation.$This$is$done$in$order$to$clarify$to$which$extent$current$Danish$legislation$is$affected$

by$the$new$principles$introduced$by$OEDC.$On$the$basis$of$the$analysis$this$thesis$concludes$that$

the$ report$ will$ not$ have$ immediate$ consequences$ on$ attribution$ of$ profits$ to$ permanent$

establishments$according$to$current$Danish$legislation.$
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Kapitel)1)3 Indledning)

1.1)3 Præsentation)af)emnet)og)problemformulering)
Gennem$de$seneste$mange$år$har$en$øget$globalisering$spillet$en$central$rolle$i$virksomheders$drift$

samt$organisationsstruktur.$Foruden$stiftelse$af$juridiske$enheder$til$etablering$af$virksomheder$på$

tværs$ af$ landegrænser,$ er$ anvendelsen$ af$ faste$ driftssteder$ benyttet$ i$ vid$ udstrækning.$

Benyttelsen$ af$ faste$ driftssteder$ kan,$ grundet$ forskellige$ nationale$ skattesystemer,$ resultere$ i$

forskellig$beskatning$af$hovedkontoret$og$det$faste$driftssted.$Virksomheder$kan$som$følge$heraf$

spekulere$i,$om$man$ønsker$at$beskatningen$af$virksomhedens$aktivitet$i$en$fremmed$stat$skal$ske$

i$ domicilstaten$ eller$ kildestaten.$ Ud$ fra$ denne$ forudsætning$ søger$ virksomheden$ at$ organisere$

aktiviteten$så$der$statueres$et$fast$driftssted$eller$ej.$

Det$er$dog$ikke$kun$virksomheden$der$har$en$interesse$i,$hvorvidt$en$aktivitet$kan$klassificeres$som$

et$fast$driftssted$eller$ej.$Dette$skyldes$at$klassifikationen$heraf,$har$en$afgørende$ indflydelse$på$

om$ den$ pågældende$ virksomhed$ bliver$ begrænset$ skattepligtig$ af$ sin$ aktivitet$ i$ kildestaten,$

hvorfor$det$er$kildestaten$der$har$beskatningsretten$frem$for$domicilstaten.$Dermed$er$det$i$ligeså$

høj$grad$de$enkelte$stater,$der$har$interesse$i$at$beskytte$deres$eget$skatteprovenu.$

I$situationen$hvor$der$bliver$statueret$et$fast$driftssted,$vil$det$blive$opfattet$på$en$af$følgende$to$

måder.$Enten$vil$det$blive$betragtet$ud$ fra$en$selvstændighedsfiktion,$der$medfører$at$det$ faste$

driftssted$ anses$ som$ en$ selvstændig$ enhed.$ Eller$ det$ vil$ blive$ betragtet$ som$ en$ del$ af$

hovedkontoret$ og$ altså$ herved$ blive$ anset$ som$ en$ transparent$ enhed.$ Hvilken$ opfattelse$ og$

dermed$hvilke$allokeringsprincipper$der$ligger$til$grund$for$indkomstopgørelsen,$har$en$væsentlig$

betydning$for$allokeringen$af$indtægter$og$udgifter$mellem$hovedkontoret$og$det$faste$driftssted,$

hvorfor$dette$endeligt$påvirker$det$samlede$skatteregnskab$for$virksomheden.$

Denne$ mulige$ forskel$ hos$ domicilstaten$ og$ kildestaten$ i$ opfattelsen$ og$ dermed$

indkomstopgørelsen$af$et$fast$driftssted,$sammenholdt$med$staters$forskellige$skattesystemer,$vil$

naturligt$medføre,$at$der$opstår$divergens$mellem$beskatningen$af$det$faste$driftssted.$Dette$kan$

medføre,$at$der$enten$opstår$dobbeltbeskatning$eller$dobbelt$ikkeHbeskatning$(herefter$behandlet$
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under$samme$betegnelse$dobbeltbeskatning),$hvilket$er$et$problem$for$såvel$skatteyderen$som$for$

de$ involverede$ stater.$ Problemet$ er$ dog$ i$ mange$ tilfælde$ søgt$ løst$ ved$ regulering$ på$ national,$

international$og$bilateralt$niveau.$

I$Danmark$benyttes$som$udgangspunkt$globalindkomstprincippet,$hvorfor$al$indkomst$fra$det$fuldt$

skattepligtige$selskab,$uagtet$indkomstkildens$placering,$er$skattepligtigt$til$Danmark.
1
$Derfor$kan$

der$ forekomme$ situationer,$ hvor$ der$ opstår$ dobbeltbeskatning.$ Problemet$ søges$ løst$ gennem$

blandt$ andet$ territorialprincippet$ i$ Selskabsskatteloven$ (SEL)$ §$ 8$ stk.$ 2.$ Det$ fremgår$ heraf$ at$

indkomster$og$udgifter,$der$kan$henføres$til$en$aktivitet$i$et$fast$driftssted$eller$fast$ejendom$i$en$

fremmed$ stat,$ ikke$ skal$ beskattes$ i$ Danmark.$ Også$ Ligningsloven$ søger$ at$ tage$ højde$ for$

dobbeltbeskatningsproblematikken,$blandt$andet$ved$brug$af$lempelse$for$udenlandsk$betalt$skat.$

For$en$aktivitet$der$ikke$falder$ind$under$SEL$§$8$stk.$2,$søger$Ligningsloven$(LL)$§$33$at$lempe$for$

eventuel$dobbeltbeskatning.$Der$gives$gennem$LL$§$33$ lempelse$ for$udenlandsk$betalt$ skat.$Der$

forekommer$dog$visse$begrænsninger$i$ lempelse$efter$LL$§$33.$Blandt$andet$gives$lempelse$efter$

den$almindelige$creditHmetode,$hvorfor$lempelsen$er$maksimeret$til$den$del$af$de$danske$skatter,$

som$forholdsmæssigt$falder$på$den$i$udlandet$beskattede$indkomst,$jf.$LL$§$33,$stk.$1,$2.$punktum.$

OECD$ har$ på$ bilateralt$ niveau$ ved$ deres$ modeloverenskomst$ med$ kommentarer
2
$ (herefter$

modeloverenskomsten)$ givet$ deres$ bud$ på$ en$ løsning$ af$ problemet$ med$ dobbeltbeskatning.$

Allerede$i$den$første$modeloverenskomst$fra$1963$blev$problemstillingen$omhandlende$allokering$

af$ indkomst$ mellem$ hovedkontor$ og$ fast$ driftssted$ søgt$ løst.$ Formålet$ hermed$ var$ at$ der$

internationalt$ skulle$ tilsluttes$ en$ fælles$model,$ frem$ for$ at$ hver$ enkelt$ stat$ udviklede$ sin$ egen.$

OECD’s$ mål$ med$ en$ fælles$ model$ kan$ dog$ ikke$ siges$ at$ være$ opnået,$ da$ det$ er$ internationalt$

anerkendt,$at$der$er$væsentlige$forskelle$blandt$de$omhandlede$stater$i$fortolkningen$af$indholdet$

af$blandt$andet$art.$7$i$modeloverenskomsten$vedrørende$fortjeneste$ved$forretningsvirksomhed.$

Fraværet$af$en$ensartet$fortolkning$af$modeloverenskomstens$art.$7,$har$medført$at$OECD$gennem$

en$årrække$har$arbejdet$på$at$ensrette$fortolkningen$og$anvendelsen$af$reglerne$i$bestemmelsen.$

Arbejdet$har$udmøntet$sig$i,$at$OECD$i$2008$udgav$rapporten$”Report&on&the&attribution&of&profits&

to& permanent& establishment”$ (herefter$ rapporten),$ der$ giver$ OECD’s$ synspunkt$ på$ allokering$ af$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
1
$Skatteretten$2$(5.$Udg.,$2009,$N.$WintherHSørensen,$J.$Pedersen$m.fl.,$s.$333)$

2
$Den$nyste$version$af$modeloverenskomsten$er$opdateret$i$2008$
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indkomst$til$faste$driftssteder.$Som$følge$af$rapporten$har$OECD$ligeledes$udgivet$et$udkast$med$

kommentarer$ til$ en$ opdatering$ af$ art.$ 7,$ som$ forventes$ indført$ i$ den$ næste$ opdatering$ af$

modeloverenskomsten,$der$på$nuværende$tidspunkt$er$planlagt$til$medio$2010.$Rapporten$består$

af$ fire$ delrapporter.$ Den$ første$ del$ omhandler$ generelle$ overvejelser$ vedrørende$ allokering$ af$

indkomst$til$faste$driftssteder,$samt$en$redegørelse$for$den$af$OECD$valgte$metode.$De$resterende$

tre$ delrapporter$ omhandler$ specifikke$ overvejelser$ angående$ banker,$ virksomheder$ som$

beskæftiger$sig$med$finansielle$instrumenter$og$forsikringsvirksomheder.$

I$ dag$ bliver$ der$ overordnet$ anvendt$ to$ forskellige$metoder$ ved$ allokering$ af$ indkomst$ til$ faste$

driftssteder,$ den$ direkte$ metode$ eller$ den$ indirekte$ metode.$ Af$ modeloverenskomstens$ art.$ 7$

fremgår$det,$at$den$direkte$metode$som$udgangspunkt$skal$benyttes.$Dette$er$dog$ikke$nok$til$at$

sikre$ en$ ensartet$ fortolkning,$ da$ der$ forekommer$ flere$ forskellige$ opfattelser$ af,$ hvordan$ den$

direkte$metode$skal$anvendes.$I$rapporten$giver$OECD$sit$syn$på$hvordan$indkomst$fremover$bør$

allokeres$efter$den$direkte$metode.$Dette$skal$blandt$andet$ske$ved$en$to$trins$model$til$allokering$

af$indkomst$til$det$faste$driftssted,$ud$fra$en$risikoH$og$funktionsanalyse.$I$lyset$af$disse$kommende$

ændringer$opstår$en$række$hidtil$ubehandlede$problemstillinger,$herunder$

H Betydningen$ af$ ændringerne$ af$ principperne$ for$ allokering$ af$ indkomst$ til$ faste$

driftssteder,$

H Den$retskildemæssige$værdi$af$de$nye$kommentarer$til$den$nye$art.$7$

Ovennævnte$ problemstillinger$ vil$ i$ denne$ afhandling$ blive$ behandlet$ samlet$ under$ følgende$

spørgsmål:$

Hvilke! konsekvenser! vil! OECD’s! rapport! have! for! allokering! af! indkomst! til! faste!

driftssteder!ud!fra!intern!dansk!ret?!

1.2)3 Metode)
I$ denne$ afhandling$ benyttes$ der$ grundlæggende$ en$ retsdogmatisk$ tilgang$ ved$ behandlingen$ af$

juridiske$problemstillinger$til$fastlæggelsen$af$gældende$ret.$Valget$af$den$retsdogmatiske$metode$

skal$sikre,$at$afhandlingens$metodik$til$fastlæggelsen$af$gældende$ret$vil$være$i$overensstemmelse$

med$den$forventede$metode,$der$vil$blive$anvendt$af$de$danske$domstole.$I$afhandlingen$benyttes$
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der$ fortrinsvis$ følgende$ retskilder;$ almindelig$ lovgivning,$ administrative$ forskrifter$ såsom$

bekendtgørelser$og$cirkulærer$samt$retspraksis.$Som$fortolkningsbidrag$til$de$anvendte$retskilder$

benyttes$ yderligere$ relevant$ litteratur$ samt$ OECD’s$ modeloverenskomst$ og$ tilhørende$

kommentarer
3
.$Anvendelsen$af$retskilderne$vil$som$udgangspunkt$være$med$fokus$på$intern$dansk$

ret$ samt$OECD’s$ bidrag$ til$ allokering$ af$ indkomst.$Det$ skal$ dog$holdes$ for$ øje,$ at$Danmark$ som$

medlem$af$EU$vil$være$underlagt$EUHretten,$der$har$forrang$for$dansk$ret.$I$afhandlingen$inddrages$

derfor$ tilsvarende$ retskilder$ fra$ EUHretten$ de$ steder,$ hvor$ dette$ måtte$ være$ nødvendigt$ for$

besvarelsen$ af$ den$ overordnede$ problemstilling,$ eller$ hvor$ der$ skulle$ være$ uenighed$ mellem$

intern$ret$herunder$OECD$og$EUHretten.$

I$ afhandlingen$ vil$ der$ indledningsvis$ foretages$ en$ redegørelse$ for$ dobbeltbeskatning$ og$ faste$

driftssteder,$ for$ derved$ at$ sikre$ en$ ensrettet$ anvendelse$ af$ begreberne$ gennem$ opgaven,$

hvorefter$ der$ foretages$ en$ analyse$ af$ placeringen$ af$ modeloverenskomsten$ og$

dobbeltbeskatningsoverenskomster$ i$ intern$ ret.$ Herefter$ redegøres$ der$ ved$ brugen$ af$ en$

retsdogmatisk$ tilgang,$ for$ de$ gældende$ allokeringsprincipper,$ samt$ de$ af$ OECD$ foreslåede$

principper$ i$ rapporten.$Ved$behandling$af$modeloverenskomsten$og$ rapporten$skal$det$haves$ in$

mente,$ at$ disse$ ikke$ er$ bindende$ for$ OECD’s$ medlemsstater.$ De$ er$ dog$ skabt$ med$ konsensus$

blandt$medlemsstaterne,$hvorfor$det$må$forventes$at$være$et$udtryk$for$staternes$fælles$holdning$

og$må$derfor$kunne$tillægges$en$vis$betydning.
4
$De$to$kapitler$omhandlende$nugældende$og$nye$

allokeringsprincipper$skal$danne$grundlaget$for$en$komparativ$analyse$af$allokeringsprincipperne$

med$udgangspunkt$i$den$ovenfornævnte$problemstilling.$

1.3)3 Synsvinkel)
Afhandlingen$ vil$ anskue$ problemstillingen$ ud$ fra$ en$ samfundsmæssig$ synsvinkel,$ dette$ vil$ blive$

gjort$ved$en$teoretisk$indgangsvinkel.$

1.4)3 Struktur)
Denne$afhandling$er$opdelt$i$5$hoveddele$som$vist$nedenfor.$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
3
$Behandling$af$retskildeværdien$af$OECD’s$modeloverenskomst,$samt$status$som$selvstændig$retskilde$vil$blive$behandlet$senere$i$

denne$afhandling.$
4
$ Skatteretten$ 3$ (5.$ Udg.,$ 2009,$ N.$ WintherHSørensen,$ J.$ Pedersen$ m.fl.,$ s.$ 46),$ OECD’s$ Modeloverenskomst$ 2008$ –$ med$

kommentarer$(3.$Udg.,$2008,$N.$WintherHSørensen,$forord$s.$5H6)$
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$

H Kapitel$1$indeholder$emneindføring$samt$afhandlingens$problemformulering.$

H Kapitel$2$indeholder$en$begrebsforklaring$af$dobbeltbeskatning.$

H Kapitel$3$indeholder$en$begrebsforklaring$af$fast$driftssted.$

H Kapitel$ 4$ indeholder$ en$ fortolkning$ af$ dobbeltbeskatningsoverenskomster$ i$ intern$ dansk$

ret.$

H Kapitel$ 5$ indeholder$ en$ redegørelse$ af$ de$ gældende$ allokeringsprincipper$ ud$ fra$

modeloverenskomsten$og$intern$dansk$ret.$

H Kapitel$6$indeholder$en$redegørelse$af$principperne$fremlagt$i$”Report&on&the&attribution&of&

profits&to&permanent&establishments”.$

H Kapitel$ 7$ indeholder$ en$ analyse$ af$ konsekvenserne$ ved$ indførelsen$ af$ significant$ people$

functions$

H Kapitel$ 8$ indeholder$ en$ analyse$ af$ rapportens$ konsekvenser$ for$ indkomstopgørelsen$ for$

faste$driftssteder.$

H Kapitel$ 9$ indeholder$ en$ analyse$ om$ indholdet$ af$ rapporten$ og$ den$ nye$ art.$ 7$ samt$

tilhørende$ kommentarer$ kan$ anvendes$ ved$ fortolkning$ af$ tidligere$ indgået$

dobbeltbeskatningsoverenskomster.$

H Kapitel$10$indeholder$afhandlings$konklusion$på$den$opstilledes$problemformulering.$

Del$1$

Formalia$

Kapitel$1$

Emneindføring$og$

formalia$

Del$2$

Begrebsforståelse$

Kapitel$2$

Dobbeltbeskatning$

Kapitel$3$

Fast$drikssted$

Kapitel$4$

Fortolkning$af$

dobbeltbeskatningsH$

overenskomster$

Del$3$

Allokering$af$

indkomst$

Kapitel$5$

Nugældende$

allokeringsprincipper$

Kapitel$6$

Nye$

allokeringsprincipper$

Del$4$$

Analyse$

Kapitel$7$

Analyse$af$significant$

people$funcmons$

Kapitel$8$

Rapportens$

konsekvenser$for$

indkomstopgørelsen$

Kapitel$9$

Stamsk$eller$

dynamisk$

fortolkning$i$forhold$

ml$rapporten$og$ny$

art$7$

Del$5$

Konklusion$

Kapitel$10$

Konklusion$
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1.5)3 Afgrænsninger)
- I$nærværende$afhandling$behandles$der$ikke$del$2,$3$og$4$af$OECD’s$rapport$”Report&on&the&

attribution&of&profits&to&permanent&establishments”,$samt$eventuelle$problemstillinger$der$

måtte$opstå$herved.$

- Da$det$er$muligt$at$afvige$fra$ordlyden$i$modeloverenskomsten,$vil$der$i$afhandlingen$ikke$

blive$ inddraget$ konkrete$ dobbeltbeskatningsoverenskomster,$ hvorfor$ der$ udelukkende$

tages$udgangspunkt$i$modeloverenskomsten.$

- Der$vil$ved$behandlingen$af$allokering$af$indkomst$være$forskellige$bestemmelser$alt$efter$

om$der$er$tale$om$en$juridisk$eller$fysisk$person.$Denne$afhandling$behandler$udelukkende$

selskabers$ allokering$ af$ indkomst,$ hvorfor$ bestemmelser$ der$ omhandler$ personers$

allokering$ af$ indkomst$ ikke$ behandles.$ Der$ vil$ dog$ visse$ steder$ i$ afhandlingen$ ske$ en$

generel$ behandling$ af$ allokering$ af$ indkomst,$ hvorfor$ der$ kan$ forekomme$ sammenfald$

mellem$selskaber$og$personer.$

- Der$ vil$ i$ denne$ afhandling$ alene$ ske$ en$ grundlæggende$ behandling$ af$ art.$ 31$ og$ 32$ i$

Wienerkonventionen$om$Traktatretten$af$23.$maj$1969.$
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Kapitel)2)3 Dobbeltbeskatning)
Når$man$beskæftiger$sig$med$international$skatteret,$herunder$allokering$af$ indkomst$og$OECD’s$

modeloverenskomst$med$kommentarer$kommer$man$ikke$uden$om$begrebet$dobbeltbeskatning.$

Det$ findes$derfor$essentielt$at$belyse$begrebet$dobbeltbeskatning,$ samt$ relaterede$begreber,$ så$

der$er$en$klar$forståelse$gennem$afhandlingen.$

2.1)3 Begrebet)dobbeltbeskatning)
Begrebet$ dobbeltbeskatning$ har$ flere$ betydninger.$ International$ dobbeltbeskatning$ (herefter$

benævnt$ dobbeltbeskatning),$ som$ denne$ afhandling$ omhandler,$ og$ som$ også$ kaldes$ ”juridisk&

dobbeltbeskatning”$ er$ situationer,$ hvor$ et$ skattesubjekt$ bliver$ beskattet$ af$ det$ samme$

skatteobjekt$ i$ to$ eller$ flere$ forskellige$ stater.$ Begrebet$ ”økonomisk& dobbeltbeskatning”$ er$ en$

situation,$ hvor$ det$ samme$ skatteobjekt$ bliver$ beskattet$ to$ gange,$ dog$ hos$ forskellige$

skattesubjekter.$Som$eksempel$herpå$kan$nævnes,$hvor$indkomst$først$beskattes$som$indkomst$i$

en$juridisk$enhed,$for$derefter$at$blive$beskattet$som$udbytte$hos$en$fysisk$person.
5
$

Der$ er$ en$ række$ elementer$ der$ skal$ være$ gældende,$ før$ der$ er$ tale$ om$ dobbeltbeskatning.$

Overordnet$ skal$ der$ være$ tale$ om,$ at$ to$ eller$ flere$ stater$ opkræver$ skat,$ hvilket$ også$ ligger$ i$

ordlyden$ af$ international$ dobbeltbeskatning.$ Yderligere$ skal$ det$ være$ det$ samme$ skattesubjekt$

der$ bliver$ pålignet$ skat$ i$ de$ omhandlede$ stater,$ ligesom$ der$ skal$ være$ tale$ om$ det$ samme$

skatteobjekt$ samt$ ens$ beskatningsperiode.$ Desuden$ er$ det$ nødvendigt,$ at$ skatterne$ skal$ være$

sammenlignelige.
6
$

Dobbeltbeskatning$opstår$som$nævnt,$når$to$eller$flere$stater$beskatter$det$samme$skattesubjekt$

og$ skatteobjekt.$Denne$ situation$kan$opstå$på$ flere$måder.$Hyppigst$opstår$dobbeltbeskatning$ i$

situationen,$hvor$skattesubjektet$er$fuldt$skattepligtigt$til$én$stat$og$begrænset$skattepligtig$til$en$

anden$stat$af$det$samme$skatteobjekt,$for$eksempel$gennem$et$fast$driftssted.$Der$kan$ligeledes$

opstå$ situationer,$ hvor$ skattesubjektet$ bliver$ opfattet$ som$ fuldt$ skattepligtig$ til$ begge$ stater,$

hvorfor$ der$ opstår$ dobbeltdomicil$ og$ globalindkomstbeskatning$ sker$ i$ begge$ stater.$ Endelig$ kan$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
5
$Skatteretten$3$(5.$udg.,$2009,$N.$WintherHSørensen,$J.$Pedersen$m.fl.,$s.$23),$International$skatteret$(3.$udg.,$2003,$Aa.$Michelsen,$

s.$26)$
6
$International$skatteret$(3.$udg.,$2003,$Aa.$Michelsen,$s.$27H29)$
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der$opstå$en$ situation,$hvor$de$ involverede$ stater$kvalificerer$ skatteobjektet$ forskelligt.$ Såfremt$

dette$er$tilfældet$vil$problemet$ikke$kunne$løses$ved$hjælp$af$dobbeltbeskatningsoverenskomster.
7
$

2.2)3 Lempelsesmetoder)
For$ at$ modvirke$ situationer$ med$ dobbeltbeskatning,$ har$ man$ på$ både$ unilateralt,$ bilateralt$ og$

multilateralt$niveau,$forsøgt$at$hindre$dette$gennem$regulering$herunder$lovgivning$og$indførelse$

af$ dobbeltbeskatningsoverenskomster$ indeholdende$ retningslinjer$ om$ lempelse.$ Der$ findes$ to$

overordnede$ lempelsesmetoder.$ Nedenfor$ bliver$ der$ redegjort$ for$ de$ to$ metoder,$ henholdsvis$

creditH$og$eksemptionsHmetoden.$

2.2.1)3 Credit3metoden)

Lempelse$ efter$ creditHmetoden$ medfører$ som$ udgangspunkt,$ at$ skat$ betalt$ i$ kildestaten$ kan$

fratrækkes$i$skatten,$som$skal$betales$i$domicilstaten.$

Lempelse$efter$ creditHmetoden$ findes$ i$ flere$udgaver.$Den$mest$anvendte$metode$er$almindelig&

credit.$ Ved$ benyttelse$ af$ almindelig$ credit$ medregnes$ den$ lempelsesberettigede
8
$ indkomst$ i$

globalindkomsten.$Domicilstaten$skal$herefter$nedsætte$den$beregnede$skat$med$det$mindste$af$

følgende$to$beløb:$

- Den$ del$ af$ domicilstatens$ skat,$ der$ forholdsmæssigt$ falder$ på$ den$ lempelsesberettigede$

indkomst.$

- Den$til$kildelandet$betalte$skat$af$den$pågældende$lempelsesberettigede$indkomst.$

Almindelig$ credit$ er$ kendetegnet$ ved,$ at$ lempelsen$ i$ domicilstaten$ ikke$ kan$ overstige$ den$ i$

kildestaten$betalte$skat.$

En$ anden$ udgave$ af$ creditHmetoden$ er$matching& credit.$Matching$ credit$ bliver$ hyppigst$ brugt$ i$

aftaler$mellem$ IHlande$og$UHlande.$Ved$matching$ credit$ skal$ domicilstaten$ lempe$ for$beskatning$

som,$hvis$der$var$betalt$fuld$skat$ i$kildestaten.$Dette$vil$typisk$opstå,$hvor$kildestaten$nedsætter$

eller$frasiger$beskatningen$af$selskaber$for$at$øge$incitamentet$til$at$investere$i$kildestaten.$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
7
$International$skatteret$(3.$udg.,$2003,$Aa.$Michelsen,$s.$29H30),$International$beskatning$–$en$introduktion$(1.$udg.,$2000,$H.$Gam$

m.fl.,$s.$61)$
8
$Den$lempelsesberettigede$indkomst$er$den$indkomst,$opgjort$i$domicilstaten,$som$kildestaten$er$tillagt$beskatningsretten$til.$
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2.2.2)3 Eksemptions3metoden)

Lempelse$efter$eksemptionsHmetoden$bevirker,$at$domicilstaten$ikke$beskatter$den$indkomst$som$

kildestaten$er$tildelt$beskatningsretten$til.$

Som$ tilfældet$ er$ ved$ creditHmetoden,$ er$ der$ ligeledes$ forskellige$ udgaver$ af$ eksemptionsH

metoden.$ Der$ findes$ to$ grundlæggende$ metoder;$ fuld$ eksemption$ og$ eksemption$ med$

progressionsforbehold.$ Ved$ fuld$ eksemption$ bliver$ kildestatens$ indkomst$ ikke$ medtaget$ ved$

opgørelsen$i$domicilstaten,$uagtet$om$kildelandet$beskatter$eller$ej.$

Ved$ eksemption$ med$ progressionsforbehold$ tages$ der$ hensyn$ til$ den$ lempelsesberettigede$

indkomst$ved$beregningen$af$den$øvrige$indkomst.$Denne$metode$findes$i$to$forskellige$modeller.$

Eksemption$ med$ progressionsforbehold$ gammel$ metode$ og$ eksemption$ med$ progressionsH

forbehold$ ny$ metode.$ Ved$ eksemption$ med$ progressionsforbehold$ gammel$ metode$ tager$

domicilstaten$ alene$ hensyn$ til$ den$ lempelsesberettigede$ indkomst$ i$ beregningen$ af$ den$ øvrige$

indkomst,$ mens$ indkomsten$ ikke$ medtages$ i$ indkomstopgørelsen.$ Ved$ eksemption$ med$

progressionsforbehold$ ny$ metode$ medtages$ den$ lempelsesberettigede$ indkomst$ derimod$ i$

indkomstopgørelsen,$hvorefter$skatten$af$globalindkomsten$beregnes$normalt.$ Lempelsen$udgør$

den$forholdsmæssige$del$af$skatten,$der$falder$på$den$lempelsesberettigede$indkomst.$

2.3)3 Danske)lempelsesregler)
Der$ er$ i$ Danmark$ vedtaget$ interne$ lempelsesregler,$ der$ søger$ at$ reducere$ eller$ ophæve$

dobbeltbeskatningen,$ såfremt$ der$ ikke$ er$ indgået$ en$ dobbeltbeskatningsoverenskomst$ mellem$

Danmark$ og$ den$ pågældende$ stat.$ Lempelsesreglerne$ i$ Danmark$ er$ ikke$ forbeholdt$ fuld$

skattepligtige$til$Danmark,$men$kan$ligeledes$opnås$af$begrænset$skattepligtige$efter$KildeskatteH

loven$(KSL)$§$2$og$Selskabsskatteloven$(SEL)$§$2.
9
$

Den$ generelle$ lempelsesregel$ i$ dansk$ ret$ er$ Ligningslovens$ (LL)$ §$ 33.$ LL$ §$ 33$ benytter$ sig$ af$

almindelig$creditHmetoden$som$beskrevet$ovenfor.$Før$der$kan$opnås$lempelse$efter$LL$§$33$skal$

der$ være$ tale$ om$ betalt$ skat$ i$ kildestaten,$ og$ derudover$ skal$ skatteobjektet$ være$ fra$ kilder$ i$

kildestaten.$I$det$tilfælde$Danmark$ikke$anerkender$kildestaten$som$oprindelse$for$skatteobjektet,$

kan$der$ikke$ske$lempelse$efter$LL$§$33.$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
9
$International$skatteret$(3.$udg.,$2003,$Aa.$Michelsen,$s.$287)$
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Som$ supplement$ til$ LL$ §$ 33$ findes$ LL$ §$ 33$ A.$ LL$ §$ 33$ A$ omhandler$ lempelse$ af$ beskatning$ af$

lønindkomst$oppebåret$under$ophold$i$udlandet.$Til$forskel$fra$LL$§$33$skal$der$ske$lempelse$efter$

eksemption$med$progressionsforbehold$ny$metode.$For$at$skulle$kunne$opnå$lempelse$efter$LL$§$

33$A$skal$der$være$oparbejdet$lønindkomst$fra$personligt$arbejde$i$tjenesteforhold,$og$opholdet$i$

udlandet$ skal$ løbe$ over$ en$ periode$på$minimum$6$måneder,$ dog$med$undtagelse$ af$ ophold$ på$

maximalt$42$dage$grundet$nødvendigt$arbejde$i$Danmark,$ferie$eller$lignende.$LL$§$33$A$finder$ikke$

anvendelse$på$lønindkomst,$der$er$oppebåret$ved$tjenesteforhold$for$den$danske$stat$eller$anden$

offentlig$myndighed.$

Yderligere$ kan$ territorialprincippet$ i$ Selskabsskatteloven$ (SEL)$ §$ 8$ stk.$ 2$ betragtes$ som$ en$

lempelsesbestemmelse.$Det$fremgår$heraf$at$danske$selskaber$ ikke$skal$beskattes$af$ indtægt$fra$

en$udenlandsk$enhed,$såfremt$der$er$tale$om$et$fast$driftssted$eller$en$fast$ejendom.$Det$gælder$

ligeledes$for$udgifter,$kapitalgevinster$og$tab,$hvorfor$disse$på$samme$måde$holdes$uden$for$den$

danske$skatteopgørelse.$

2.4)3 Dobbeltbeskatningsoverenskomst)
Som$ supplement$ til$ unilaterale$ foranstaltninger$ imod$ dobbeltbeskatning,$ indgås$ dobbeltH

beskatningsoverenskomst$ på$ bilateralt$ eller$ multilateralt$ niveau,$ for$ derigennem$ at$ have$ klare$

retningslinjer$for$håndteringen$af$situationer$hvor$dobbeltbeskatning$måtte$opstå.$

En$dobbeltbeskatningsoverenskomst$er$at$betragte$som$en$ folkeretligbindende$aftale$mellem$to$

eller$flere$stater.$En$dobbeltbeskatningsoverenskomst$har$virke$på$to$forskellige$niveauer.$For$det$

første$ er$ der$ en$ folkeretlig$ forpligtelse$ til$ ikke$ at$ beskatte$ i$ strid$ med$ dobbeltbeskatningsH

overenskomstens$ regler,$ hvis$ primære$ formål$ er$ at$ hindre$ dobbeltbeskatning.$ For$ det$ andet$

medfører$en$dobbeltbeskatningsoverenskomst,$at$en$fysisk$eller$juridisk$person$kan$støtte$ret$på$

dobbeltbeskatningsoverenskomsten$over$for$skattemyndighederne.$For$at$en$dobbeltbeskatningsH

overenskomst$er$gældende$i$Danmark$skal$denne$godkendes$af$folketinget.$På$samme$måde$som$

stater$frit$kan$indgå$dobbeltbeskatningsoverenskomster,$kan$de$ligeså$frit$ophæves$igen$af$begge$

parter.$ Et$ nyligt$ eksempel$ på$ dette$ kan$ findes$ i$ Danmarks$ ophævelse$ af$ dobbeltbeskatningsH

overenskomster$med$Frankrig$og$Spanien.$

Danmark$ har$ indgået$ i$ omegnen$ af$ 80$ dobbeltbeskatningsoverenskomster,$ hvor$ de$ fleste$ er$

indgået$på$bilateralt$niveau.$En$undtagelse$til$dette$er$den$nordiske$multilaterale$overenskomst.$
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2.4.1)3 Den)gyldne)regel)

Som$ ovenfor$ nævnt$ er$ hovedformålet$ med$ en$ dobbeltbeskatningsoverenskomst$ at$ hindre$

dobbeltbeskatning,$hvilket$søges$sikret$gennem$fordeling$at$beskatningsretten$samt$lempelse.$Det$

faktum$at$en$dobbeltbeskatningsoverenskomst$ikke$udgør$en$selvstændig$hjemmel$til$beskatning$

og$derfor$ skal$ have$ støtte$ i$ national$ ret,$ bliver$ alment$ kaldt$ for$ ”den$gyldne$ regel”.$Den$gyldne$

regel$ er$ generelt$ accepteret$ af$ de$ fleste$ stater.$ Kravet$ til$ positiv$ hjemmel$ findes$ i$ dansk$ ret$ i$

Grundlovens$(GRL)$§$43.$Selvom$denne$regel$er$bredt$accepteret,$er$der$ikke$tale$om$en$folkeretlig$

forpligtelse.$ Der$ er$ derfor$ ikke$ noget$ til$ hinder$ for,$ at$ stater$ gennem$ national$ lovgivning$

gennemfører$ regulering,$ der$ medfører$ beskatning$ som$ ikke$ ville$ være$ opstået,$ såfremt$ en$

dobbeltbeskatningsoverenskomst$ikke$havde$eksisteret.$Dette$kan$blandet$andet$ses$i$dansk$ret$i$

fraflytningsreglerne$i$Aktieavancebeskatningsloven$(ABL)$§$38.$Det$er$afgørende,$at$det$fremgår$af$

den$pågældende$bestemmelse,$at$der$sker$afvigelse$af$den$gyldne$regel.
10
$

2.4.2)3 Lempelse)

Lempelse$ i$ forbindelse$ med$ en$ dobbeltbeskatningsoverenskomst$ fremgår$ først$ og$ fremmest$ af$

fordelingsbestemmelserne.$ Gennem$ fordelingsbestemmelserne$ fremgår$ det,$ hvilke$ objekter$

kildestaten$ kan$ beskatte$ og$ hvilke$ der$ ikke$ kan.$ Det$ betyder,$ at$ kildestaten$ er$ forpligtet$ til$ at$

lempe$ efter$ eksemptionsHmetoden$ for$ de$ objekter$ der$ ikke$ bliver$ tildelt,$ såfremt$ dobbeltH

beskatningsoverenskomsten$ benytter$ sig$ af,$ at$ domicilstaten$ kan$ beskatte$ efter$ globalindkomst$

princippet.$ For$ domicilstaten$ skal$ der$ til$ gengæld$ ydes$ lempelse$ efter$ dobbeltbeskatningsH

overenskomstens$ lempelsesbestemmelser,$ såfremt$ kildestaten$ er$ tildelt$ beskatningsretten.$

Hvilken$ lempelsesmetode$ der$ skal$ benyttes$ i$ den$ enkelte$ dobbeltbeskatningsHoverenskomst$

fremgår$ af$ selve$ dobbeltbeskatningsoverenskomsten.$ Der$ er$ i$ de$ fleste$ tilfælde$ nævnt$ flere$

forskellige$ lempelsesmetoder$ i$ den$ enkelte$ dobbeltbeskatningsoverenskomst,$ alt$ efter$ hvilken$

type$af$ indkomst$ lempelsen$omhandler.$Der$er$ ikke$umiddelbart$en$af$de$ovennævnte$metoder$

der$ er$ mere$ ”populær”$ end$ den$ anden.$ I$ Danmark$ har$ man$ i$ ældre$ overenskomster$ haft$ en$

tendens$ til$ at$ benytte$ eksemptionsHmetoden,$ hvor$ man$ i$ nyere$ tid$ er$ gået$ over$ til$ brugen$ af$

almindelig$ creditHmetoden.$Yderligere$bliver$matching$credit$ofte$benyttet$ i$dobbeltbeskatningsH

overenskomster$mellem$Danmark$og$Ulande.
11
$
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10
$Beskatning$af$international$erhvervsindkomst$(1.$udg.,$2000,$N.$WintherHSørensen,$s.$48)$

11
$Skatteretten$3$(5.$udg.,$2009,$N.$WintherHSørensen,$J.$Pedersen$m.fl.,$s.$126)$
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2.4.3)3 OECD’s)modeloverenskomst)

Flere$ internationale$ organisationer$ har$ gennem$ tiden$ arbejdet$ med$ udarbejdelse$ af$

modeloverenskomster,$ herunder$ blandt$ andre$ OECD.$ Til$ OECD’s$ modeloverenskomst$ er$ der$

udarbejdet$ kommentarer$ og$ anbefalinger$ af$ Committee$ on$ Fiscal$ Affairs,$ hvis$ medlemmer$ er$

udpeget$ af$ medlemsstaterne.$ OECD’s$ modeloverenskomst$ er$ ikke$ betragtet$ som$ en$ folkeretlig$

bindende$traktat.
12
$

Modeloverenskomsten$er$opbygget$ud$ fra$et$princip$om,$at$ skattesubjektet$alene$skal$anses$ for$

hjemmehørende$ i$ en$ enkelt$ stat,$ domicilstaten,$ der$ som$ udgangspunkt$ kan$ beskatte$ efter$

globalindkomst$ princippet.$ Dette$medfører$ logisk,$ at$ kildestaten$ skal$ undlade$ at$ beskatte,$med$

mindre$ der$ sker$ tildeling$ gennem$ fordelingsbestemmelserne.$ Modeloverenskomsten$ bygger$

ligeledes$på$et$princip$om,$at$hvis$et$begreb$er$defineret$ i$modeloverenskomsten,$er$det$denne$

definition$ der$ lægges$ til$ grund.$ Såfremt$ begrebet$ ikke$ er$ defineret$ i$ modeloverenskomsten,$

henvises$der$til$national$ret.$

Modeloverenskomsten$ danner$ generelt$ udgangspunkt$ for$ udformningen$ af$ de$ fleste$

dobbeltbeskatningsoverenskomster,$ herunder$ blandt$ andet$ for$ de$ danske$ dobbeltbeskatningsH

overenskomster,$da$Danmark$ikke$selv$har$udarbejdet$en$officiel$modeloverenskomst.
13
$

2.4.4)3 Interne)gennemførselsregler)

Ved$benyttelse$af$en$dobbeltbeskatningsoverenskomst$og$deraf$overenskomstlempelse,$ kan$der$

opstå$ problemstillinger$ der$ ikke$ direkte$ er$ reguleret$ af$ bestemmelserne$ i$ dobbeltbeskatningsH

overenskomsten.$Til$ løsning$for$dette$problem$skal$benyttes,$hvad$der$kan$betegnes$som$interne$

gennemførselsregler.$Interne$gennemførselsregler$må$ikke$sidestilles$med$anvendelse$af$intern$ret$

til$ fortolkning$ af$ udtryk$ i$ dobbeltbeskatningsoverenskomsten.$ Intern$ ret$ anvendes$ ved$ denne$

problemstilling$ til$ gennemførslen$ af$ overenskomstlempelse.$ De$ interne$ gennemførselsregler$ til$

supplement$af$dobbeltbeskatningsoverenskomsterne,$kan$opfattes$som$et$”særligt”$regelsæt,$men$

som$ dog$ på$ baggrund$ af$ manglende$ direkte$ regulering$ herom,$ må$ fastlægges$ med$ mere$ løse$

retlige$betragtninger.
14
$Niels$WintherHSørensen$har$i$Beskatning$af$international$erhvervsindkomst$

givet$ et$ eksempel,$ hvor$ forskellen$ mellem$ intern$ ret$ og$ hvad$ der$ kan$ betragtes$ som$ interne$

gennemførselsregler$kommer$til$udtryk:$
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12
$Dette$vil$blive$behandlet$senere$i$afhandlingen.$

13
$Beskatning$af$international$erhvervsindkomst$(1.$udg.,$2000,$N.$WintherHSørensen,$s.$74)$

14
$Beskatning$af$international$erhvervsindkomst$(1.$udg.,$2000,$N.$WintherHSørensen,$s.$115)$
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”Til&illustration&kan&man&ikke&ud&af&de&almindelige&indkomstopgørelsesregler&i&bl.a.&SL&§§&4?6&

umiddelbart& få& noget& svar& på,& om& man& ved& opgørelsen& af& den& lempelsesberettigede&

indkomst& for&udbytte& fra&udlandet&skal&anvendes&et&netto?&eller&bruttoprincip.&Dette&er&nu&

reguleret&i&LL&§&33&F,&som&fastslår&et&nettoprincip.”15&

Såfremt$ behandlingen$ af$ en$ overenskomstlempelse$ er$ direkte$ reguleret$ i$ dobbeltbeskatningsH

overenskomsterne,$vil$interne$gennemførselsregler$ikke$finde$anvendelse,$såfremt$de$skulle$stride$

mod$bestemmelsen$ i$dobbeltbeskatningsoverenskomsten.$Som$eksempel$på$dette$kan$der$tages$

udgangspunkt$ i$ ovennævnte$ citat,$ hvor$ der$ efter$ intern$ gennemførelsesregel$ skal$ benyttes$ et$

nettoprincip$ ved$ udbytte.$ I$ dobbeltbeskatningsoverenskomster$ i$ overensstemmelse$ med$

modeloverenskomsten,$ vil$ denne$ regel$ ikke$ være$ anvendelig,$ hvis$ Danmark$ i$ tilfælde$ af$

dobbeltdomicil$bliver$anset$som$værende$kildestat$og$dermed$er$begrænset$til$at$beskatte$efter$

bestemmelsen$i$modeloverenskomstens$art.$10,$stk.$2,$hvor$der$blandt$andet$gøres$gældende$at$

beskatningen$sker$ud$fra$et$bruttoprincip.$
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15
$Beskatning$af$international$erhvervsindkomst$(1.$udg.,$2000,$N.$WintherHSørensen,$s.$116)$
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Kapitel)3)3 Fast)driftssted)

3.1)3 Indledning)
Begrebet$ fast$ driftssted$ har$ eksisteret$ lige$ så$ længe$ som$ der$ har$ været$ internationale$

dobbeltbeskatningsoverenskomster.
16
$Problemet$har$ i$høj$grad$været,$at$der$har$været$forskellig$

opfattelse$ af$ hvornår$ der$ eksisterer$ et$ fast$ driftssted,$ hvilket$ har$ betydet$ at$ dobbeltbeskatning$

ikke$har$kunnet$elimineres.$På$denne$baggrund$udarbejdede$OECD$en$definition$af,$hvornår$der$

skal$statueres$et$fast$driftssted$som$blev$offentliggjort$i$OECD’s$modeloverenskomst$fra$1963.$Fast$

driftssted$ princippet$ medfører$ to$ overordnede$ problemstillinger,$ som$ hver$ især$ har$ været$

underkastet$en$betydelig$retsvidenskabelig$analyse$i$den$internationale$teori.
17
$Det$drejer$sig$dels$

om$ selve$ indkomstallokeringen$ til$ det$ faste$ driftssted,$ hvilket$ bliver$ redegjort$ for$ senere$ i$

afhandlingen,$dels$hvornår$der$egentlig$skal$statueres$et$fast$driftssted.$Sidstnævnte$vil$der$blive$

redegjort$ for$ i$ indeværende$ kapitel,$ først$ ud$ fra$ begrebet$ som$ det$ er$ defineret$ i$

modeloverenskomsten$og$dernæst$ud$fra$internt$dansk$skatteret.$

3.2)3 Fast)driftssted)begrebet)i)OECD’s)modeloverenskomst)
Begrebet$ fast$ driftssted$ bliver$ defineret$ i$ modeloverenskomstens$ art.$ 5.$ Hovedanvendelsen$ for$

begrebet$ er$ at$ fastsætte$ en$ kontraherende$ stats$ ret$ til$ at$ beskatte$ fortjeneste,$ oppebåret$ af$ et$

foretagende,$der$er$hjemmehørende$i$den$anden$kontraherende$stat.
18
$Denne$artikel$er$bygget$op$

ved$først$at$positivt$afgrænse$fast$driftssted$begrebet$i$stk.$1H3,$hvilket$i$stk.$4$følges$af$en$negativ$

afgrænsning$af$aktiviteter,$der$ikke$skal$anses$for$at$udgøre$et$fast$driftssted.$Disse$samt$de$øvrige$

kriterier$i$artiklens$stk.$5H7$vil$i$det$følgende$blive$redegjort.$

3.2.1)3 Artikel)5,)stk.)1)

Med$ordlyden$i$modeloverenskomstens$art.$5,$stk.$1,$definerer$OECD$hvad$der$skal$forstås$som$et$

fast$driftssted:$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
16
$Permanent$Establishment$(1991,$A.$Skaar,$s.$71)$

17
$Beskatning$af$international$erhvervsindkomst$(1.$udg.,$2000,$N.$WintherHSørensen,$s.$28)$$

18
$OECD’s$Modeloverenskomst$2008$kommentar$til$art.$5$pkt.$1$
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”I& denne& overenskomst& betyder& udtrykket& ”fast& driftssted”& et& forretningssted,& hvor& et&

fortagendes&virksomhed&helt&eller&delvis&udøves”.$

Definitionen$er$derfor$betinget$af$følgende$for$at$være$opfyldt:$

H Eksistens$af$et$forretningssted$

H At$forretningsstedet$er$fast$

H Samt$der$skal$ske$virksomhedsudøvelse$gennem$dette$forretningssted.$

Disse$betingelser$er$generelle$og$skal$således$også$være$opfyldt$ved$forhold,$der$er$nævnt$i$resten$

af$artiklen.$Hver$betingelse$vil$som$følge$heraf$uddybes$nedenfor.$

3.2.1.1%& Forretningssted%

Med$ kommentarerne$ til$modeloverenskomstens$ art.$ 5,$ stk.$ 1$ redegør$ OECD$ for$ hvad$ der$ efter$

deres$opfattelse$skal$forstås$ved$”forretningssted”:$

”4.& Udtrykket& ”forretningssted”& dækker& alle& lokaler,& indretninger& eller& installationer,& der&

benyttes&til&at&udøve&foretagendets&virksomhed,&hvad&enten&de&udelukkende&bruges&til&dette&

formål&eller&ej.&Et&forretningssted&kan&også&eksistere,&hvor&der& ingen&lokaler&findes&eller&er&

fornødne&til&udøvelsen&af&foretagendets&virksomhed,&og&det&simpelthen&har&et&vist&areal&til&

sin&rådighed.&Det&er&uden&betydning,&om&lokalerne,&indretningerne&eller&installationerne&ejes&

eller&lejes&af&eller&på&anden&måde&stilles&til&rådighed&for&foretagendet.&Et&forretningssted&kan&

således&bestå&i&en&stadeplads&på&et&marked&eller&i&visse&permanent&benyttede&områder&der&i&

et&frilager&(f.eks.&til&oplagring&af&toldpligtige&varer).&Videre&kan&forretningsstedet&befinde&sig&

inden&for&et&andet&foretagendes&område.&Det&kan&f.eks.&være&tilfældet,&når&det&udenlandske&

foretagende&til&stadig&anvendelse&har&visse&lokaler&eller&dele&deraf,&der&er&ejet&af&det&andet&

foretagende.”&

OECD$giver$hermed$udtryk$for$en$bred$forståelse$af$et$ forretningssted.$Selvom$der$ofte$vil$være$

tale$om$lokaler$i$bygninger$og$lignende,$hvor$det$ikke$vil$være$vanskeligt$at$udpege$dette$som$et$

forretningssted,$ vil$ kravet$ således$ også$ være$ opfyldt$ ved$ andre$ former$ for$ indretninger$ og$

installationer.$Eksempler$herpå$kan$ses$i$kommentarens$ordlyd,$hvor$en$stadeplads$på$et$marked$
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eller$visse$permanent$benyttede$områder$i$et$frilager$kan$være$tilstrækkeligt$til$at$konstituere$et$

forretningssted.$

3.2.1.2%& Forretningsstedet%skal%være%fast%

Med$formuleringen$om$et$fast$forretningssted,$skal$der$således$sædvanligvis$være$en$forbindelse$

mellem$forretningsstedet$og$et$særligt$geografisk$bestemt$sted.$Det$er$ ikke$en$nødvendighed,$at$

installationen$som$forretningsstedet$gør$brug$af$er$immobil,$så$længe$det$fast$er$placeret$samme$

sted,$som$tilfældet$for$eksempel$vil$være$ved$en$salgsvogn$eller$lignende.$

Når$et$ forretningssted$ skal$ være$ fast$ for$at$opfylde$betingelsen$om$et$ fast$driftssted,$ følger$det$

heraf$at$ forretningsstedet$nødvendigvis$må$have$en$vis$varighed$ for$at$udgøre$noget$ fast.$Dette$

harmonerer$ligeledes$med$den$engelske$ordlyd$af$fast$driftssted;$”Permanent$Establishment”,$der$

heri$ nærmere$ tillægger$ at$ driftsstedet$ skal$ være$ tidsmæssigt$ end$ geografisk$ permanent.$ Der$ er$

ikke$angivet$en$klar$tidsfrist$for$hvor$længe$en$”vis$varighed”$skal$vare,$men$der$har$været$tilfælde,$

hvor$et$ fast$driftssted$er$anset$ for$at$ foreligge,$hvis$ forretningsstedet$har$ været$opretholdt$ i$ en$

periode$længere$end$6$måneder.$

3.2.1.3%& Virksomhedsudøvelse%

Det$er$ slutteligt$en$betingelse$ for$at$der$kan$ statueres$et$ fast$driftssted,$at$ virksomheden$bliver$

udøvet$ helt$ eller$ delvist$ gennem$ forretningsstedet.$ Det$ er$ endvidere$ ikke$ et$ krav,$ at$

virksomhedsudøvelsen$ er$ af$ produktiv$ karakter$ og$ dermed$ bidrager$ direkte$ til$ foretagendets$

omsætning.$ Dette$ er$ begrundet$ ud$ fra$ en$ betragtning$ om,$ at$ hver$ del$ bidrager$ til$ det$ samlede$

overskud$ inden$ for$ en$ veldrevet$ virksomhedsorganisations$ rammer.$ Under$ denne$ kategori$ kan$

som$eksempel$nævnes$management$ydelser,$så$som$HR,$regnskab$og$IT$services.$Kendetegnet$for$

disse$er,$at$de$ikke$direkte$bidrager$til$omsætningen$i$foretagendet,$men$at$de$alligevel$udfører$en$

reel$funktion$for$foretagendet.$

3.2.2)3 Artikel)5,)stk.)2)–)Positivlisten)

Under$hensyntagen$til$ovenstående$definition$på$faste$driftssteder$er$der$i$art.$5,$stk.$2$oplistet$en$

ikke$ udtømmende$ såkaldt$ positivliste$ med$ seks$ eksempler,$ som$ udtrykket$ faste$ driftssted$ især$

omfatter,$ herunder$ kontorer,$ fabrikker,$ værksteder$med$mere.$ Disse$ eksempler$ skal$ fortolkes$ i$
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overensstemmelse$ med$ definitionen$ for$ faste$ driftssteder,$ og$ udgør$ således$ ingen$ selvstændig$

hjemmel$til$statuering$af$et$fast$driftssted.$

Et$sted,$hvorfra$et$foretagende$ledes,$er$det$første$af$de$seks$eksempler,$der$er$oplistet$i$art.$5,$stk.$

2.$ Dette$ eksempel$ er$ argumenteret$ at$ være$ af$ praktisk$ lav$ betydning,$ da$ en$ ledelse$ af$ et$

foretagende$ normalt$ vil$ medføre$ kontorer$ eller$ lignende$ faciliteter,$ der$ i$ sig$ selv$ vil$ medføre$

statuering$af$et$fast$driftssted.
19
$For$at$et$foretagendes$ledelse$kan$konstituere$et$fast$driftssted,$

kræver$dette$at$de$generelle$betingelser$i$art.$5,$stk.$1$er$opfyldt.$Dette$betyder$med$andre$ord,$at$

udøvelsen$ af$ ledelse$ af$ midlertidig$ karakter$ eller$ på$ forskellige$ lokaliteter,$ ikke$ i$ sig$ selv$ kan$

medføre$ et$ fast$ driftssted.$ Det$ er$ således$ en$ nødvendighed,$ at$ have$ en$ faktisk$ ledelse,$ der$

selvstændigt$er$i$stand$til$at$træffe$beslutninger$af$signifikant$karakter.$

3.2.3)3 Artikel)5,)stk.)3)

Med$art.$5,$stk.$3$er$det$udtrykkeligt$bestemt,$at$et$bygningsH,$anlægsH$eller$monteringsarbejde$kun$

udgør$ et$ fast$ driftssted,$ hvis$ det$ varer$ mere$ end$ 12$ måneder.$ De$ 12$ måneder$ skal$ anses$ for$

påbegyndt$fra$den$dag$entreprenøren$begynder$sit$arbejde,$herunder$medregnes$også$et$hvilket$

som$ helst$ forberedende$ og$ planlæggende$ arbejde$ i$ det$ land,$ hvor$ arbejdet$ skal$ udføres,$ og$

ophører$ først$ når$ arbejdet$ er$ udført$ eller$ opgivet.
20
$ Har$ entreprenøren$ udført$ andre$ byggerier$

eller$arbejde$omfattet$af$art.$5,$stk.$3,$skal$de$12$måneder$opgøres$hver$for$sig,$med$mindre$disse$

har$forbindelse$med$hinanden.
21
$

Ethvert$arbejde$omfattet$af$art.$5,$stk.$3,$som$ikke$i$sig$selv$opfylder$12$måneders$betingelsen,$vil$

ikke$udgøre$et$fast$driftssted.$I$tilfælde$hvor$der$er$tilknyttet$et$kontor$eller$lignende$efter$art.$5,$

stk.$2’s$betydning,$vil$kontoret$ikke$i$sig$selv$udgøre$et$fast$driftssted.$Der$vil$dog$være$tale$om,$at$

det$pågældende$kontor$ selvstændigt$vil$udgøre$et$ fast$driftssted,$hvis$de$generelle$betingelser$ i$

øvrigt$er$opfyldt$og$kontoret$går$ud$over$det,$der$er$anført$i$art.$5,$stk.$4,$jf.$straks$nedenfor.$

3.2.4)3 Artikel)5,)stk.)4)–)Negativlisten)

Uagtet$ om$ en$ virksomhed$ udøver$ erhvervsvirksomhed$ fra$ et$ fast$ forretningssted$ og$ at$ alle$ de$

øvrige$ betingelser$ i$ art.$ 5$ er$ opfyldt,$ medfører$ dette$ ikke$ nødvendigvis$ statueringen$ af$ et$ fast$
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19
$Permanent$Establishment$(1991,$A.$Skaar,$s.$116)$

20
$OECD’s$Modeloverenskomst$2008$kommentar$til$art.$5,$stk.$3$pkt.$19$

21
$OECD’s$Modeloverenskomst$2008$kommentar$til$art.$5,$stk.$3$pkt.$18$
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driftssted.$Dette$skyldes,$at$art.$5,$stk.$4$indeholder$en$række$undtagelser$herfor.$Art.$5,$stk.$4,$litra$

a$–$d$oplister$en$række$tilfælde$som$udtrykket$fast$driftssted$ikke$skal$omfatte.$Undtagelserne$har$

det$ fællestræk,$ at$ de$ i$ almindelighed$ er$ af$ forberedende$ eller$ hjælpende$ karakter,$ som$

eksempelvis$ udstilling,$ opbevaring$ på$ varelager$ og$ lignende.$ Disse$ er$ dog$ ikke$ udtømmende,$

hvilket$kan$udledes$af$bestemmelsen$i$art.$5,$stk.$4,$litra$e,$der$effektivt$opsamler$alle$andre$faste$

forretningssteder$af$forberedende$eller$hjælpende$art.$I$tilslutning$hertil$sikrer$art.$5,$stk.$4,$litra$f,$

at$opretholdelsen$af$et$fast$forretningssted,$hvorfra$der$udføres$flere$af$de$i$art.$5$stk.$4,$litra$a$–$e$

nævnte$ funktioner,$ ikke$ medfører$ statuering$ af$ et$ fast$ driftssted,$ så$ længe$ et$ sådan$

forretningssteds$kombinerede$virksomhed$blot$er$forberedende$og$hjælpende$karakter.$

3.2.5)3 Artikel)5,)stk.)5)–)Agentreglen)

Med$agentreglen$ tildeles$beskatningsretten$ til$kildestaten$ i$ tilfælde,$hvor$et$ foretagende$udøver$

sin$ virksomhed$ i$ en$ anden$ stat$ gennem$ en$ repræsentant,$ og$ der$ ikke$ kan$ statueres$ et$ fast$

driftssted$i$henhold$til$art.$5,$stk.$1H3.$Med$andre$ord$er$denne$regel$subsidiær$og$anvendes,$alene$

når$der$ikke$ellers$kan$statueres$et$fast$driftssted.$

Det$ er$ en$ betingelse$ for$ at$ statuere$ et$ fast$ driftssted,$ at$ virksomheden$ udøves$ gennem$ en$

repræsentant,$der$er$afhængig$af$foretagendet$og$som$har$og$sædvanligvis$udøver,$en$fuldmagt$i$

en$ stat$ til$ at$ indgå$ bindende$ aftaler$ i$ foretagendets$ navn.
22
$ Det$ er$ i$ denne$ forbindelse$ uden$

betydning$om$repræsentanten$er$en$ fysisk$eller$ juridisk$person,$så$ længe$personens$virksomhed$

ikke$ er$ begrænset$ til$ sådanne,$ som$ er$ nævnt$ i$ art.$ 5,$ stk.$ 4$ om$ forberedende$ og$ hjælpende$

karakter.$Det$er$ligeledes$uden$betydning$om$repræsentanten$er$tilknyttet$en$geografisk$lokalitet$i$

kildelandet.$Dog$er$en$undtagelse$hertil,$at$uafhængige$repræsentanter,$der$er$omfattet$af$art.$5,$

stk.$6,$ikke$vil$være$omfattet$af$agentreglen.$

3.2.6)3 Artikel)5,)stk.)6)–)Uafhængige)repræsentanter)

I$modsætning$til$den$ovenfor$beskrevne$agentregel,$omhandler$art.$5,$stk.$6$uafhængige$agenter.$

Heri$bliver$det$bestemt,$at$et$foretagende$ikke$skal$anses$for$at$have$et$fast$driftssted$i$en$anden$

stat,$blot$fordi$det$driver$forretning$i$denne$gennem$en$uafhængig$repræsentant.$Det$er$i$denne$

sammenhæng$en$betingelse,$at$denne$uafhængige$repræsentant$handler$ inden$for$rammerne$af$

deres$sædvanlige$forretningsvirksomhed.$
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Om$ en$ person$ kan$ anses$ for$ uafhængig$ fra$ det$ repræsenterede$ foretagende,$ vil$ afhænge$ af$

graden$ af$ de$ forpligtelser$ denne$ har$ over$ for$ foretagendet
23
.$ Herunder$ vil$ eksempelvis$ skulle$

inddrages$om$personen$er$underlagt$ instruksbeføjelser$ eller$ om$denne$ kan$arbejde$ fuldstændig$

uafhængig$ af$ foretagendet.$ Således$ må$ personen$ ikke$ være$ underlagt$ yderligere$

kontrolforanstaltninger$ af$ foretagendet,$ end$ det$ der$ almindeligt$ følger$ af$ et$ sådant$ uafhængigt$

samarbejde
24
.$En$person$kan$ikke$siges$at$handle$inden$for$deres$sædvanlige$erhvervsvirksomheds$

rammer,$ hvis$ de$ på$ foretagendets$ vegne$ udøver$ virksomhed,$ som$ er$ nærmere$ foretagendets$

sfære$end$deres$eget.
25
$

3.2.7)3 Artikel)5,)stk.)7)

Efter$ denne$ bestemmelse$ skal$ et$ datterselskab$ ikke$ kunne$ udgøre$ et$ fast$ driftssted$ for$ dets$

moderselskab,$hvilket$er$en$naturlig$følge$af$princippet$om,$at$et$datterselskab$er$en$selvstændig$

juridisk$ enhed.$ Et$ datterselskab$ kan$ dog$ udgøre$ et$ fast$ driftssted$ i$ overensstemmelse$ med$ de$

generelle$ bestemmelser.$ Således$ kan$ lokaler$ og$ arealer,$ ejet$ af$ datterselskabet,$ udgøre$ et$ fast$

driftssted$ for$ moderselskabet,$ såfremt$ det$ er$ moderselskabet$ der$ udøver$ dets$ virksomhed$

herigennem.$ Herudover$ vil$ et$ datterselskab$ med$ fuldmagt$ til$ at$ binde$ moderselskabet$ kunne$

udgøre$ et$ fast$ driftssted.$ Disse$ eksempler$ er$ således$ at$ anse$ som$ et$ fast$ driftssted$ i$

overensstemmelse$med$de$ovenstående$generelle$bestemmelser.$

3.3)3 Fast)driftssted)begrebet)i)intern)dansk)skatteret)
De$interne$danske$skatteregler$indeholder$et$fast$driftsstedsbegreb$i$henholdsvis$kildeskattelovens$

(KSL)$§$2,$stk.$1$for$fysiske$personer$og$i$SEL$§$2,$stk.$1,$litra$a$for$juridiske$personer.$

Fast$driftssted$begrebet$ i$de$ internretlige$danske$regler$ i$ selskabsskattelovens$§$2,$stk.$1,$ litra$a,$

skal$ fortolkes$ i$ overensstemmelse$ med$ begrebet$ fast$ driftssted$ i$ OECDHmodellens$ art.$ 5,$

medmindre$der$direkte$internretligt$indeholdes$afvigende$bestemmelser$om$begrebet,$jf.$cir.$1988$

136$om$selskabsskatteloven$pkt.$15:$

”Ved& et& fast& driftssted& forstås& et& fast& forretningssted,& hvor& et& foretagendes& virksomhed&

udøves&helt&eller&delvis&i&den&hensigt&at&opnå&fortjeneste.&Med$hensyn$til$afgrænsningen$af$
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$OECD’s$Modeloverenskomst$2008$kommentar$til$art.$5,$stk.$6$pkt.$38$
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$OECD’s$Modeloverenskomst$2008$kommentar$til$art.$5,$stk.$6$pkt.$38.3$
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$OECD’s$Modeloverenskomst$2008$kommentar$til$art.$5,$stk.$6$pkt.$38.7$
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begrebet$ fast$ driftssted$ kan$ henvises$ til$ artikel$ 5$ i$ OECD's$ model$ til$

dobbeltbeskatningsoverenskomster.& Et& udenlandsk& selskab& m.v.& er& begrænset&

skattepligtigt,&hvis&det&er&berettiget& til&en&andel&af&overskuddet&af&en&erhvervsvirksomhed&

med&fast&driftssted&her&i&landet,&selv&om&denne&ikke&drives&af&selskabet&m.v.&Et&udenlandsk&

selskab&m.v.&bliver&således&skattepligtigt&her&i& landet,&såfremt&det&har&ydet&en&herværende&

erhvervsvirksomhed& et& lån,& og& som& vederlag& herfor& har& betinget& sig& en& andel& i& den&

pågældende&virksomheds&nettooverskud.”(Markeringen&er&forfatternes&egen.)&

&
Dette$er$understøttet$i$TfS$1991,$38$LR,$hvor$det$fremgår$at$SEL$§$2,$stk.$1,$litra$a$skal$fortolkes$i$

overensstemmelse$med$artikel$5$i$modeloverenskomsten:$

”Som& begrundelse& herfor& henvises& til,& at& selskabsskattelovens& §& 2,& stk.& 1,& a,& der& hjemler&

begrænset&skattepligt&for&et&udenlandsk&selskabs&faste&driftssted&i&Danmark,&skal&fortolkes&i&

overensstemmelse& med& artikel& 5& om& fast& driftssted& i& OECD's& modeloverenskomst,& jf.&

cirkulære&til&selskabsskatteloven&nr.&136&af&7/11&1988,&punkt&15.&Af&nævnte&artikels&stk.&4,&b,&

fremgår,&at&som&hjælpefunktion&anses&bl.a.&opretholdelsen&af&et&varelager&udelukkende&til&

oplagring,&udstilling&eller&udlevering.”&

Der$er$dog$eksplicitte$ forskelle$ i$ fast$driftsstedsbegrebet$efter$SEL$§$2,$ stk.$1,$ litra$a$ i$ forhold$ til$

modeloverenskomsten.$ Dette$ drejer$ sig$ eksempelvis$ om,$ at$ byggeH,$ anlægs,$ eller$

monteringsarbejde$skal$anses$for$at$udgøre$et$fast$driftssted$fra$første$dag,$jf.$SEL$§$2,$stk.$1,$litra$

a,$6.$punktum,$hvorimod$dette$først$vil$være$tilfældet$efter$12$måneder$i$henhold$til$art.$5,$stk.$3$i$

modeloverenskomsten.$
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Kapitel)4)3 Fortolkning)af)dobbeltbeskatningsoverenskomster)

samt)den)retskildemæssige)status)for)kommentarerne)til)OECD’s)

modeloverenskomst)

4.1)3 Generel)indledning)
I$ forbindelse$ med$ benyttelse$ af$ dobbeltbeskatningsoverenskomster$ kan$ der$ opstå$ situationer,$

hvor$der$er$ et$behov$ for$ fortolkning.$Ved$ fortolkning$af$dobbeltbeskatningsoverenskomster$ skal$

der$ generelt$ lægges$ vægt$ på$ de$ samme$ elementer$ som$ ved$ fortolkning$ af$ dansk$ lovgivning,$

eksempelvis$ ordlyden,$ formålet$ med$ flere.$ Hvis$ en$ dobbeltbeskatningsoverenskomst$ skal$ virke$

efter$ hensigten,$ er$ det$ nødvendigt,$ at$ bestemmelserne$ i$ dobbeltbeskatningsoverenskomsten$

fortolkes$ens$af$de$involverede$stater.$

I$ dette$ kapital$ søges$ det$ afklaret,$ hvilke$ forhold$ der$ har$ indflydelse$ ved$ fortolkning$ af$

dobbeltbeskatningsoverenskomster,$ samt$ indflydelsen$ af$ modeloverenskomsten$ med$

kommentarer$på$intern$ret.$

4.2)3 Dobbeltbeskatningsoverenskomster)i)forhold)til)Folkeretten)
Dobbeltbeskatningsoverenskomster$ er$ en$del$ af$ folkeretten,$ hvorfor$ fortolkning$heraf$ skal$ følge$

principperne$ i$ folkeretten.$ Det$ kan$ derfor$ fastslås,$ at$Wienerkonventionen$ af$ 23.$maj$ 1969$ om$

Traktatretten$(herefter$Wienerkonventionen)$finder$anvendelse.$Wienerkonventionen$indeholder$

i$ art.$ 31H32$ regler$ om$ fortolkning$ af$ traktater,$ hvorfor$ disse$ finder$ anvendelse$på$ fortolkning$ af$

dobbeltbeskatningsoverenskomster.
26
$ Modeloverenskomsten$ er$ derimod$ ikke$ en$ del$ af$

folkeretten,$eftersom$den$ikke$er$en$indgået$bindende$aftale$mellem$to$eller$flere$stater.$

Art.$31$indeholder$en$almindelig$regel$om$fortolkning.$Det$følger$som$udgangspunkt$heraf,$at$der$

skal$ lægges$ vægt$ på$ ordlydsfortolkning.$ Når$ et$ udtryk$ eller$ begreb$ er$ defineret$ i$ dobbeltH

beskatningsoverenskomsten,$ skal$ det$ således$ fortolkes$ i$ overensstemmelse$ med$ denne,$ uagtet$

om$intern$ret$har$en$anderledes$opfattelse$af$udtrykket.$Art.$31$lægger$derfor$grundlæggende$op$
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$Beskatning$af$international$erhvervsindkomst$(1.$udg.,$2000,$N.$WintherHSørensen,$s.$63$ff.)$
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til,$ at$ der$ skal$ benyttes$ en$ objektiv$ frem$ for$ en$ subjektiv$ fortolkning,$ hvorfor$ der$ som$

udgangspunkt$ skal$ lægges$ hovedvægt$ på$ selve$ ordlyden$ i$ forbindelse$ med$ fortolkning.$ Dette$

betyder$dog$ikke,$at$formålet$med$bestemmelsen$mister$enhver$betydning.$

Art.$ 32$ indeholder$ retningslinjer$ om,$ hvilken$ vægt$ supplerende$ fortolkningselementer$ skal$

tillægges.$ Ved$ supplerende$ fortolkningselementer$ skal$ forstås$ forarbejder,$ omstændigheder$ ved$

indgåelse$med$videre.$De$supplerende$fortolkningselementer$kan$tages$i$betragtning,$såfremt$en$

fortolkning$efter$art.$ 31$ ikke$ fører$ til$ et$ klart$ resultat.$Der$er$ ikke$ i$ art.$ 32$opstillet$en$ liste,$der$

giver$et$overblik$over$hvilke$elementer,$der$hører$under$supplerende$fortolkningselementer,$dog$

bør$der$formentlig$kun$lægges$vægt$på$elementer,$der$giver$udtryk$for$begge$staters$opfattelse.
27
$

4.3)3 Statisk)eller)dynamisk)fortolkning)
Som$beskrevet$i$kapitel$2$om$dobbeltbeskatning$bygger$modeloverenskomsten$H$og$derfor$også$de$

danske$ dobbeltbeskatningsoverenskomster$ H$ på$ et$ princip$ om,$ at$ et$ begreb$ defineret$ i$

dobbeltbeskatningsoverenskomsten$ skal$ fortolkes$ud$ fra$denne$definition.$Hvis$begrebet$ ikke$er$

defineret$ i$ den$ pågældende$ dobbeltbeskatningsoverenskomst,$ skal$ det$ i$ stedet$ fortolkes$ ud$ fra$

intern$ret.$

Når$ der$ opstår$ en$ situation,$ hvor$ der$ er$ behov$ for$ fortolkning$ af$ et$ begreb$ i$ en$

dobbeltbeskatningsoverenskomst,$ kan$ det$ ofte$ ske,$ at$ der$ er$ foretaget$ ændringer$ enten$ i$

modeloverenskomsten$ eller$ dennes$ kommentarer,$ som$ den$ pågældende$ dobbeltbeskatningsH

overenskomst$ bygger$ på,$ eller$ der$ kan$ være$ sket$ ændringer$ i$ de$ interne$ skattelove$ efter$

tidspunktet$ for$ dobbeltbeskatningsoverenskomstens$ indgåelse.$ Ud$ fra$ dette$ opstår$ spørgsmålet$

om,$ hvorvidt$ der$ skal$ tillægges$ en$ statisk$ eller$ dynamisk$ fortolkning$ af$ dobbeltbeskatningsH

overenskomsten.$

Hovedargumentet$ for$ at$ tillægge$ en$ statisk$ fortolkning$ skal$ findes$ i,$ at$ en$ dobbeltbeskatningsH

overenskomst$er$en$bindende$aftale$mellem$ to$ stater,$ som$disse$er$ forpligtede$ til$ at$overholde.$

Fortolkning$skal$derfor$også$baseres$på$de$intentioner$og$den$indsigt,$de$involverede$stater$havde$

på$tidspunktet$for$aftalens$indgåelse.$Senere$udvikling$eller$ændringer$i$modeloverenskomsten$og$

intern$ret$anses$for$ikke$at$være$relevante,$da$de$involverede$stater$ikke$har$haft$mulighed$for$at$
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tage$ højde$ for$ senere$ indgået$ lovgivning$ eller$ ændringer$ i$ modeloverenskomsten$ og$ dennes$

kommentarer.$Netop$derfor$ baseres$ argumentet$ for$ statisk$ fortolkning$ på,$ at$ senere$ændringer$

ikke$skal$have$ indflydelse$på$fortolkningen.$Der$bliver$yderligere$argumenteret$ for,$at$netop$den$

samme$ dobbeltbeskatningsoverenskomst$ ikke$ skal$ fortolkes$ forskelligt$ alt$ efter$ tidspunktet$ for$

fortolkning,$ hvilket$ vil$ være$ tilfældet,$ hvis$ man$ benytter$ en$ dynamisk$ fortolkning,$ hvor$ der$

tillægges$én$lovgivning$som$fortolkningsbidrag$på$ét$tidspunkt,$og$en$anden$lovgivning$på$et$andet$

tidspunkt.
28
$

Hovedargumentet$ for$ en$ dynamisk$ fortolkning$ er$ derimod,$ at$ netop$ benyttelsen$ af$ en$ statisk$

fortolkning$frem$for$en$dynamisk$fortolkning$er$uhensigtsmæssig,$ idet$ældre$ lovgivning$benyttes$

som$ fortolkningsgrundlag.
29
$ Det$ kan$ risikeres,$ at$ denne$ældre$ lovgivning$ enten$ ikke$ længere$ er$

anvendelig$i$den$pågældende$situation$eller$sågar$ikke$længere$er$tilladt$at$beskatte$ud$fra.$Desto$

ældre$en$pågældende$dobbeltbeskatningsoverenskomst$er,$desto$flere$ændringer$og$jo$mere$ude$

af$ trit$ vil$ gældende$ retstilstand$på$ indgåelsestidspunktet$ for$dobbeltbeskatningsoverenskomsten$

være.$Et$andet$væsentligt$argument$ i$denne$sammenhæng$er,$at$borgerne$eller$virksomhederne$

skal$behandles$ens.$Problemstillingen$opstår$da$Danmarks$dobbeltbeskatningsoverenskomster$er$

indgået$over$en$længere$tidsperiode.$Netop$det$faktum,$at$dobbeltbeskatningsoverenskomster$er$

indgået$på$ forskellige$ tidspunkter$ giver$mulighed$ for,$ at$der$er$ sket$ændringer$ i$ intern$ ret$efter$

indgåelsen$ af$ de$ enkelte$ dobbeltbeskatningsoverenskomster.$ Dette$ kan$ medføre,$ at$ et$ subjekt$

bliver$ beskattet$ forskelligt,$ alt$ efter$ hvilken$ dobbeltbeskatningsoverenskomst$ der$ finder$

anvendelse,$ selvom$ indholdet$ af$ dobbeltbeskatningsoverenskomsterne$ er$ ens.$ Situationen$ kan$

opstå,$hvor$to$dobbeltbeskatningsoverenskomster$skal$behandle$det$samme$subjekt,$men$at$der$

på$ grund$ af$ indgåelsestidspunkterne$ for$ dobbeltbeskatningsoverenskomsterne,$ bliver$ benyttet$

forskellige$ udgaver$ af$ intern$ ret$ som$ fortolkningsbidrag.$ Forskellig$ fortolkning$ kan$ ligeledes$ ske,$

såfremt$ der$ i$ stedet$ eller$ samtidig$ med$ ændringer$ i$ intern$ ret,$ er$ sket$ ændringer$ i$

modeloverenskomsten$ med$ kommentarer,$ hvorfor$ samme$ situation$ som$ i$ ovenfor$ nævnte$

eksempel$kan$opstå.$
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$The$Legal$Status$of$the$OECD$Commentary$and$Static$or$Ambulatory$ Interpretation$of$Tax$Treaties$(July/August,$2003,$Peter$J.$

Wattel$&$Otto$Marres,$s.$222)$
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$The$Legal$Status$of$the$OECD$Commentary$and$Static$or$Ambulatory$ Interpretation$of$Tax$Treaties$(July/August,$2003,$Peter$J.$
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Argumentationen$ for$ at$ benytte$ en$ dynamisk$ fortolkning$ er$ derfor,$ at$ der$ opstår$ en$ form$ for$

sikkerhed$for$den$enkelte$borger$eller$virksomhed$ved,$at$der$benyttes$samme$fortolkning$uagtet$

på$hvilket$tidspunkt$den$eller$de$omhandlende$dobbeltbeskatningsoverenskomster$er$indgået.
30
$

Spørgsmålet$om,$hvorvidt$fortolkning$bør$ske$ud$fra$en$statisk$eller$dynamisk$tilgang$kan$deles$op$i$

to.$ (i)$ skal$ der$ ske$ statisk$ eller$ dynamisk$ fortolkning$ af$ intern$ lovgivning,$ (ii)$ skal$ der$ ske$ statisk$

eller$ dynamisk$ fortolkning$ af$ modeloverenskomsten$ og$ dennes$ kommentarer,$ samt$ hvilken$

betydning$har$kommentarerne$i$forhold$til$fortolkningsprincipperne$i$folkeretten.$

4.3.1)3 Anvendelsen)af)intern)ret)til)fortolkning)

Hvis$ et$ begreb$ ikke$ er$ defineret$ i$ dobbeltbeskatningsoverenskomsten$ og$ intet$ andet$ følger$ af$

sammenhængen,$ fremgår$ det$ af$ art.$ 3$ stk.$ 2$ i$ modeloverenskomsten$ H$ hvorfor$ det$ samme$ er$

gældende$ for$ de$ danske$ dobbeltbeskatningsoverenskomster$ H$ at$ betydningen$ i$ intern$ ret$ skal$

lægges$til$grund$for$forståelsen$af$begrebet.$Før$der$tages$stilling$til,$hvorvidt$der$skal$benyttes$en$

statisk$eller$dynamisk$ fortolkning$af$ intern$ret,$skal$det$klarlægges,$hvilken$stats$ interne$ret$som$

skal$benyttes,$domicilstaten$eller$kildestaten.$

I$ den$ internationale$ teori$ er$ der$ usikkerhed$ om,$ hvorvidt$ der$ henvises$ til$ intern$ ret$ i$

anvendelsesstaten,$ altså$ enten$ domicilstaten$ eller$ kildestaten,$ eller$ om$ der$ altid$ henvises$ til$

kildestatens$ interne$ ret.$ Såfremt$ man$ benytter$ kildestatens$ interne$ ret,$ både$ i$ kildestaten$ og$

domicilstaten,$ vil$ man$ efter$ ordlyden$ i$ modeloverenskomsten$ art.$ 3,$ stk.$ 2
31
$ opfatte,$ at$ alene$

kildestaten$anvender$dobbeltbeskatningsoverenskomsten,$samt$at$domicilstaten$alene$skal$lempe$

efter$ lempelsesbestemmelserne.$ Det$ er$ dog$ den$ fremherskende$ opfattelse,$ at$ begge$ stater$

anvender$dobbeltbeskatningsoverenskomsten,$hvorfor$det$efter$ordlyden$er$begge$staters$interne$

ret,$som$skal$lægges$til$grund.$Denne$opfattelse$er$ligeledes$den$almene$opfattelse$i$dansk$teori.$

Det$ må$ som$ følge$ deraf$ anses$ som$ henvisning$ til$ intern$ dansk$ ret$ ved$ anvendelse$ af$

dobbeltbeskatningsoverenskomster$i$Danmark,$uagtet$om$Danmark$er$domicilH$eller$kildestat.
32
$
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$The$Legal$Status$of$the$OECD$Commentary$and$Static$or$Ambulatory$ Interpretation$of$Tax$Treaties$(July/August,$2003,$Peter$J.$

Wattel$&$Otto$Marres,$s.$223)$
31
$I$modeloverenskomsten$findes$den$omhandlede$bestemmelse$i$art.$3,$stk.$2,$dette$er$ikke$en$selvfølge$at$det$er$samme$artikel$i$

de$indgåede$dobbeltbeskatningsoverenskomster.$
32
$Skatteretten$3$(5.$udg.,$2009,$N.$WintherHSørensen,$J.$Pedersen,$m.fl.,$s.$55H56)$
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Når$ intern$ ret$ finder$ anvendelse$ opstår$ problematikken$ i,$ hvilken$ lovgivning$ der$ skal$ lægges$ til$

grund$ i$ forbindelse$ med$ henvisningen$ til$ intern$ ret;$ den$ nuværende$ (dynamisk)$ eller$ den$

dagældende$ lovgivning$(statisk).$OECD$har$selv$givet$et$bud$på,$hvordan$henvisning$til$ intern$ret$

skal$opfattes.$ I$ forbindelse$med$ændringen$af$modeloverenskomsten$ i$1992$ tog$OECD$stilling$ til$

spørgsmålet,$ hvor$ de$ fastsætter,$ at$ der$ skal$ ske$ en$dynamisk$ fortolkning$ af$ intern$ ret.$Dette$ er$

ligeledes$kommet$til$udtryk$i$kommentarerne$til$den$i$modeloverenskomsten$pågældende$artikel.$

Af$kommentarerne$til$art.$3$stk.$2$fremgår$det:$

$ ”11.& Dette& stykke& giver& en& almindelig& fortolkningsregel& for& de& udtryk,& der& anvendes& i&

overenskomsten,&men&som&ikke&er&defineret&i&denne.&Spørgsmålet$opstår$imidlertid,$hvilken$

lovgivning$man$ skal$ henholde$ sig$ til$ for$ at$ fastlægge$ betydning$ af$ udtryk,$ der$ ikke$ er$

defineret$ i$ overenskomsten.$ Valget$ står$ mellem$ den$ lovgivning,$ der$ var$ i$ kraft,$ da$

overenskomsten$ blev$ undertegnet$ eller,$ i$modsætning$ hertil,$ den,$ der$ er$ i$ kraft$ på$ det$

tidspunkt,$ hvor$ overenskomsten$ finder$ anvendelse,$ dvs.$ på$ tidspunktet,$ hvor$ skatten$

pålignes.$ Komiteen$ konkluderede,$ at$ den$ sidstnævnte$ fortolkning$ bør$ være$ den$

gældende.”$(markering$er$forfatternes$egen)$

OECD’s$holdning$finder$støtte$i$den$internationale$skatteretlige$litteratur,$hvor$der$generelt$gives$

udtryk$for,$at$der$skal$benyttes$en$dynamisk$fortolkning$ i$ forbindelse$med$anvendelsen$af$ intern$

ret.$Dette$underbygges$blandt$andet$med,$at$det$giver$en$mere$praktisk$tilgang,$da$der$vil$opstå$

problemer$i$forbindelse$med$anvendelsen$af$dobbeltbeskatningsoverenskomster,$såfremt$der$skal$

lægges$lovgivning$til$grund,$der$ikke$længere$er$gældende.$Endvidere$er$både$dobbeltbeskatningsH

overenskomsten$ indeholdende$ henvisningen$ til$ intern$ ret,$ samt$ ændringen$ af$ intern$ ret$ begge$

blevet$godkendt$og$vedtaget$af$de$omhandlende$stater.
33
$Den$dynamiske$tilgang$ved$anvendelsen$

af$intern$ret$til$fortolkning$synes$også,$at$være$udgangspunktet$i$de$fleste$stater.
34
$Der$er$ligeledes$

blevet$ taget$ stilling$ til$ problematikken$ af$ de$danske$domstole.$Højesteret$ har$ i$ TfS$ 2003,$ 222$H$

givet$ udtryk$ for,$ at$ der$ skal$ benyttes$ en$ dynamisk$ tilgang$ til$ fortolkning,$ hvorfor$ det$ er$ de$

gældende$danske$skatteregler$på$tidspunkt$for$situationen,$der$skal$lægges$til$grund:$
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33
$Festskrift$til$Ole$Bjørn$H$Fortolkning$af$dobbeltbeskatningsoverenskomster$samt$den$retskildemæssige$status$for$kommentarerne$

til$OECD’s$modeloverenskomst$(1.$udg.,$2004,$Aage$Michelsen,$s.$370)$
34
$International$skatteret$(3.$udg.,$2003,$Aa.$Michelsen,$s.$70)$
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”…Under&disse&omstændigheder&skal&Danmark&efter&art.&2,&stk.&2,& i&begge&overenskomster&

fortolke& udtrykkene& i& overensstemmelse& med& de& danske& skatteregler,& medmindre& andet&

følger& af& sammenhængen.& I& det& foreliggende& tilfælde,& der& angår& anvendelse& af&

overenskomsterne&på&en&aktivitet,&som&overenskomsterne&som&nævnt&ikke&har&taget&stilling&

til,&må$ fortolkningen$ ske$efter$de$på$beskatningstidspunktet$gældende$ skatteregler.&…”&

(markering&er&forfatternes&egen)&

4.3.2)3 Anvendelsen)af)OECD’s)modeloverenskomst)med)kommentarer)til) fortolkning)3)

herunder)retskildeværdien)af)kommentarerne)til)OECD’s)modeloverenskomst)

Som$det$er$nævnt$tidligere$er$modeloverenskomsten$ikke$en$folkeretlig,$bindende$traktat,$hvorfor$

der$ er$ visse$ vanskeligheder$ i$ forbindelse$ med$ at$ indplacere$ modeloverenskomsten$ og$

kommentarerne$ i$Wienerkonventionens$bestemmelser$omhandlende$ fortolkning$af$ traktater.$At$

modeloverenskomsten$med$ kommentarer$ ikke$ er$ bindende$ er$ ikke$ nødvendigvis$ ensbetydende$

med,$ at$ de$ ikke$ har$ nogen$ betydning$ i$ forbindelse$ med$ fortolkning$ af$ dobbeltbeskatningsH

overenskomster.$ Det$ er$ blandt$ andet$ kommet$ til$ udtryk$ i$ den$ internationale$ skatteretlige$

litteratur,$ at$ de$ kan$ betragtes$ som$ soft$ law.$ Dette$ synspunkt$ finder$ lige$ så$ støtte$ i$ den$ danske$

litteratur.
35
$ OECD$ giver$ ligeledes$ udtryk$ for$ denne$ holdning$ i$ pkt.$ 29$ i$ introduktion$ til$

modeloverenskomsten:$

”Da& kommentarerne& er& blevet& formuleret& og& tiltrådt& i& enighed& af& eksperter,& som&

medlemslandenes& regeringer& har& udpeget& til& Committee& on& Fiscal& Affairs,& er& de& af& særlig&

betydning&for&udviklingen&af&international&skattelovgivning.&Selv&om&kommentarerne&ikke&er&

udformet& til& på& nogen&måde& at& blive& vedføjet& de& overenskomster,& der& er& undertegnet& af&

medlemslande,& hvilket& overenskomster& i&modsætning& til&modeloverenskomsten& er& juridisk&

bindende& internationale& aftaler,$ kan$ de$ ikke$ desto$ mindre$ være$ til$ stor$ hjælp$ ved$

overenskomstens$ praktisering,$ og$ især$ ved$ bilæggelse$ af$ uoverensstemmelser.”&

(markering$er$forfatternes$egen)$

Det$ synes$ dog$ ligesådan$ internationalt$ anerkendt,$ at$modeloverenskomsten$ og$ kommentarerne$

kan$ tillægges$ betydning$ i$ forbindelse$ med$ fortolkning$ af$ dobbeltbeskatningsoverenskomster.$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
35
$Festskrift$til$Aage$Michelsen$H$Forholdet$mellem$folkeretlige$og$EUHretlige$kilder$i$skatteretten$(1.$udg.,$2000,$Ruth$Nielsen,$s.$352)$
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Hvilken$retskildemæssig$betydning$den$har$i$forhold$til$art.$31$eller$art.$32$i$Wienerkonventionen$

samt,$hvorvidt$der$skal$ske$en$dynamisk$eller$statisk$anvendelse$er$der$uenighed$om.$

4.3.2.1%& Retskildemæssig%betydning%i%forhold%til%art.%31%og%32%i%Wienerkonventionen%samt%

statisk%eller%dynamisk%fortolkning%

Det$ er$ i$ den$ internationale$ skatteretlige$ litteratur$ gjort$ gældende,$ at$ kommentarerne$ til$

modeloverenskomsten$skal$kunne$anvendes$som$primært$fortolkningsmiddel$i$henhold$til$art.$31$i$

Wienerkonventionen.$ Det$ er$ ligeledes$ gjort$ gældende,$ at$ dette$ også$ skulle$ være$ tilfældet$ i$

forbindelse$med$ fortolkning$ af$ dobbeltbeskatningsoverenskomster$ indgået$ før$ udarbejdelsen$ af$

kommentarerne,$ hvorfor$ der$ ligeledes$ tillægges$ en$ dynamisk$ fortolkning.
36
$ Dette$ finder$ blandt$

andet$støtte$i$pkt.$35$i$introduktionen$til$modeloverenskomsten,$hvor$der$gives$udtryk$for,$at$der$

skal$ tillægges$ en$ dynamisk$ anvendelse$ af$ kommentarerne$ i$ forbindelse$ med$ fortolkning$ af$

dobbeltbeskatningsoverenskomster:$

”Det& siger& sig& selv,& at& ændringer& i& modeloverenskomstens& artikler& og& ændringer& i&

kommentarerne,& der& er& en& direkte& følge& af& disse& ændringer,& ikke& er& relevante& ved&

fortolkningen&eller&anvendelsen&af&tidligere&indgåede&overenskomster,&når&bestemmelserne&

i&disse&overenskomster&er&forskellige&i&substansen&fra&de&ændrede&artikler.$Andre$ændringer$

i$eller$tilføjelser$til$kommentarerne$er$imidlertid$normalt$anvendelige$ved$fortolkning$og$

anvendelsen$af$overenskomster,$der$er$indgået$før$ændringerne$eller$tilføjelserne$blev$til,$

idet$de$afspejler$en$enighed$mellem$medlemslandene$i$OECD$om$den$rette$fortolkning$af$

eksisterende$bestemmelser$og$deres$anvendelse$ i$de$enkelte$situationer.”& (markering$er$

forfatternes$egen)$

Det$er$dog$ikke$alle$der$er$enige$i$ovennævnte$opfattelse.$I$artiklen$”The&Legal&Status&of&the&OECD&

Commentary&and&Static&or&Ambulatory& interpretation&of&Tax&Treaties”$bliver$der$givet$udtryk$ for$

enighed$om,$at$ kommentarerne$kan$benyttes$ til$ fortolkning$efter$art.$31$ i$Wienerkonventionen,$

såfremt$ de$ var$ eksisterende$ på$ tidspunktet$ for$ dobbeltbeskatningsoverenskomstens$ indgåelse.$

Angående$ opfattelsen$ af$ brugen$ af$ nyere$ kommentarer$ kommer$ forfatterne$ frem$ til$ en$ anden$

konklusion.$De$mener$ikke,$at$senere$udgaver$af$kommentarerne$opfylder$de$krav,$der$fremgår$af$
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36
$Festskrift$til$Ole$Bjørn$H$Fortolkning$ad$dobbeltbeskatningsoverenskomster$samt$den$retskildemæssige$status$for$kommentarerne$

til$OECD’s$modeloverenskomst$(1.$udg.,$2004,$Aage$Michelsen,$s.$365)$
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art.$ 31$ i$ Wienerkonventionen,$ hvorfor$ de$ ikke$ kan$ tillægges$ værdi$ efter$ art.$ 31$ i$

Wienerkonventionen.$Forfatterne$tillægger$således$en$statisk$anvendelse$af$kommentarerne.$Der$

bliver$ ligeledes$ sat$ spørgsmålstegn$ ved$ de$ nye$ kommentarers$ demokratiske$ legitimitet$ i$

forbindelse$med$fortolkning$af$ældre$dobbeltbeskatningsoverenskomster.$Forfatterne$mener$dog,$

at$de$senere$udgaver$af$kommentarerne$kan$benyttes$som$supplerende$fortolkningsmiddel$efter$

art.$ 32$ i$ Wienerkonventionen,$ dog$ kun$ såfremt$ der$ er$ tale$ om$ en$ præcisering,$ afklaring$ eller$

opdatering$af$ tidligere$kommentarer.$ I$de$ tilfælde,$hvor$der$er$ tale$om$væsentlig$ændring,$hvor$

der$ ikke$ er$ overensstemmelse$ mellem$ daværende$ og$ nuværende$ modeloverenskomst$ og/eller$

kommentarer,$bør$der$vises$forsigtighed$i$forbindelse$med$anvendelse$af$de$nye$kommentarer.
37
$

Niels$ WintherHSørensen$ synes$ dog$ hverken$ at$ være$ enig$ i,$ at$ fortolkningen$ af$ modelH

overenskomsten$med$kommentarer$kan$have$retskildeværdi$med$hjemmel$enten$i$art.$31$eller$32.$

Niels$ WintherHSørensen$ finder$ ikke,$ at$ det$ er$ muligt$ at$ indplacere$ modeloverenskomsten$ med$

kommentarer$ under$ art.$ 31,$ samt$ at$ den$ væsentlige$ betydning$ modeloverenskomsten$ med$

kommentarer$tillægges$i$praksis,$taler$imod$at$de$placeres$under$art.$32.
38
$

I$ dansk$ praksis$ bliver$ modeloverenskomsten$ og$ kommentarerne$ ligeledes$ tillagt$ væsentlig$

betydning$ i$ forbindelse$ med$ fortolkning$ af$ dobbeltbeskatningsoverenskomster.$ Dette$ kommer$

eksempelvis$til$udtryk$i$to$sager$fra$Højesteret$og$Østre$Landsret$–$TfS$1993,$7$H$og$TfS$1992,$291$

Ø.$ I$ ligningsvejledningen$ afsnit$ D.D.2,$ bliver$ det$ også$ gjort$ gældende,$ at$ kommentarerne$ kan$

benyttes$som$retskildeværdi.
39
$Der$er$også$i$dansk$praksis,$gennem$afgørelser$fra$Ligningsrådet

40
,$

givet$udtryk$for$at$hvis$kommentarerne$skal$have$en$retskildemæssig$værdi$skal$der,$som$det$også$

fremgår$af$”The&Legal&Status&of&the&OECD&Commentary&and&Static&or&Ambulatory&interpretation&of&

Tax&Treaties”,&være$overensstemmelse$i$ordlyden$mellem$modeloverenskomsten$og$den$indgåede$

dobbeltbeskatningsoverenskomst.$ Der$ er$ dog$ i$ afgørelsen$ TfS$ 1994,$ 552$ LR$ givet$ udtryk$ for,$ at$

såfremt$der$ ikke$er$overensstemmelse$mellem$ordlyden,$men$ indholdet$svarer$ til$hinanden,$kan$

kommentarerne$dog$alligevel$finde$anvendelse.
41
$Med$udgangspunkt$i$afgørelserne$TfS$1993,$7$H$

og$ TfS$ 1992,$ 291$ Ø$ må$ det$ kunne$ formodes,$ at$ der$ i$ dansk$ ret$ er$ praksis$ for$ at$ tillægge$ en$
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37
$The$Legal$Status$of$the$OECD$Commentary$and$Static$or$Ambulatory$ Interpretation$of$Tax$Treaties$(July/August,$2003,$Peter$J.$

Wattel$&$Otto$Marres,$s.$228H229)$
38
$Beskatning$af$international$erhvervsindkomst$(1.$udg.,$2000,$N.$WintherHSørensen,$s.$75H76)$

39
$SU$1995,$206$

40
$TfS$1994,$24$LR,$TfS$1995,$123$LR,$TfS$1994,$301$TS$

41
$SU$1995,$206$
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dynamisk$ fortolkning$af$kommentarerne.$Den$samme$opfattelse$af$dansk$ retspraksis$kommer$ til$

udtryk$i$”The&Legal&Status&of&the&OECD&Commentary&and&Static&or&Ambulatory&interpretation&of&Tax&

Treaties”.42$Det$synes$dog$at$både$Niels$WintherHSørensen$og$Aage$Michelsen$er$af$den$opfattelse$

at$ ændringer,$ som$ ikke$ er$ af$ præciserende$ karakter$ ikke$ kan$ anvendes$ ved$ en$ fortolkning$ af$

tidligere$indgået$overenskomster.
43
$

4.4)3 Retskildeværdien) af) OECD’s)modeloverenskomst)med) kommentarer)

ved)fortolkning)af)intern)ret)

I$ dansk$ intern$ lovgivning$ har$modeloverenskomsten$med$ kommentarer$ indflydelse$ på$ forskellig$

lovgivning,$herunder$særligt$begrænset$skattepligt.$Der$ses$ligeledes$en$tendens$i$dansk$praksis$til,$

ved$ fortolkning$ af$ skatteregler$ samt$ ved$ domstolspraksis,$ at$ modeloverenskomsten$ med$

kommentarer$ samt$ indgåede$ dobbeltbeskatningsoverenskomster$ bliver$ tillagt$ en$ væsentlig$

betydning.
44
$ Der$ er$ dog$ ingen$ folkeretlige$ forpligtelser$ til,$ at$ interne$ danske$ skatteregler$ skal$

fortolkes$efter$retningslinjerne$i$modeloverenskomsten$med$kommentarer.$

Benyttelse$ af$ modeloverenskomsten$ som$ retskilde$ i$ intern$ dansk$ ret,$ kan$ anskues$ ud$ fra$

forskellige$vinkler.$ I$de$tilfælde$hvor$modeloverenskomsten$benyttes$til$ fortolkning$af$ lovgivning,$

hvor$ det$ fremgår$ af$ forarbejderne,$ at$ modeloverenskomsten$ har$ været$ benyttet$ i$ forbindelse$

hermed$ eller$ det$ på$ anden$ vis$ fremgår,$ at$ modeloverenskomsten$ har$ haft$ indflydelse$ på$

udformningen,$ vil$ dette$ kunne$ betragtes$ som$ anvendelse$ af$ sædvanlige$ retskilder.$ Dette$ ses$

blandt$andet$ved$fortolkning$af$fast$driftssted$i$KSL$§$2$stk.$1$nr.$4,$hvor$det$ i$tilhørende$CIR.$nr.$

135$ af$ 4/11$ 1988$ pkt.$ 12,$ hvor$ det$ er$ anført$ at$ der$ skal$ lægges$ vægt$ på$ indholdet$ af$ art.$ 5$ i$

modeloverenskomsten.
45
$

Såfremt$ fokus$ flyttes$ til$ retspraksis$ tegner$ der$ sig$ et$ andet$ billede,$ hvor$modeloverenskomsten$

tillægges$en$større$vægt$end$hvad$der$normalt$kan$begrundes$med$sædvanlige$retskilder.
46
$Dette$
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42
$The$Legal$Status$of$the$OECD$Commentary$and$Static$or$Ambulatory$ Interpretation$of$Tax$Treaties$(July/August,$2003,$Peter$J.$

Wattel$&$Otto$Marres,$s.$232)$
43
$ Skatteretten$ 3$ (5.$ Udg.,$ 2009,$ N.$ WintherHSørensen,$ J.$ Pedersen$ m.fl.,$ s.$ 49),$ Festskrift$ til$ Ole$ Bjørn$ –$ Fortolkning$ af$

dobbeltbeskatningsoverenskomster$samt$den$retskildemæssige$status$for$kommentarerne$til$OECD’s$modeloverenskomst$(1.$Udg.,$

2004,$Aage$Michelsen,$s.$379H380)$
44
$SU$2000,$3$

45
$Samme$henvisning$findes$i$CIR.$136$af$07/11$1988$pkt.$15$til$Selskabsskatteloven$

46
$SU$2000,$3$



Kapitel! 4! 0! Fortolkning! af! dobbeltbeskatningsoverenskomster! samt! den! retskildemæssige!
status!for!kommentarerne!til!OECD’s!modeloverenskomst!

35!af!129!

kommer$blandt$andet$til$udtryk$i$følgende$afgørelser$TfS$1993,$7$H,$TfS$1994,$184$H,$TfS$1996,$715$

Ø,$TfS$1998,$607$H:$

TfS$1993,$7$H$–$”Det&må&lægges&til&grund,&at&det&i&dansk&og&international&skattepraksis&?&på&

baggrund&af&OECD's&modeloverenskomster&med&de&foran&citerede&kommentarer&?&har&været&

fast& antaget,& at& renter& af& lån&mellem& et& hovedkontor& og& dets& udenlandske& filial& ikke& kan&

fradrages&ved&beregningen&af&filialens&skattepligtige&fortjeneste.”&

$

TfS$ 1994,$ 184$ H$ –$ ”& Bopælsbegrebet& skal& efter& overenskomstens& art.& II& (2)& fortolkes& i&

overensstemmelse& med& dansk& lovgivning,& der& må& forstås& blandt& andet& på& baggrund& af&

principperne&i&art.&4&i&OECD’s&modeloverenskomst.”&

$

TfS$1996,$715$Ø$–$”Der&er&enighed&om,&at&de&danske&skatteregler,&jf.&selskabsskattelovens&§&

2& og& §& 9& samt& dobbeltbeskatningsaftalen& mellem& Danmark& og& USA,& skal& fortolkes& i&

overensstemmelse&med&OECD's&modeloverenskomst&og&kommentarerne&hertil.”&

$

TfS$1998,$607$H$H$”Efter&§&2&i&den&nu&ophævede&lov&om&kapitaltilførselsafgift&kan&afgift&kun&

afkræves& her& i& landet,& hvis& "selskabets& egentlige& ledelse"& har& sit& sæde& her.& Det& citerede&

udtryk& ?& som& er& i& overensstemmelse& med& art.& 4,& stk.& 3,& i& OECD's& modeloverenskomst&

vedrørende&dobbeltbeskatning&?&må&forstås&således,&at&hovedvægten&skal& lægges&på,&hvor&

selskabets&daglige&ledelse&varetages.&Det&er&almindeligvis&direktionen,&der&varetager&denne&

funktion,& jf.& aktieselskabslovens& §& 54,& stk.& 2,& 1.& pkt.,& og& hovedvægten& må& derfor& i& disse&

tilfælde&lægges&på,&hvor&direktionen&har&sæde.”$

Ud$ fra$ de$ ovennævnte$ afgørelser$ kan$ det$ ses,$ at$ de$ danske$ domstole$ inddrager$

modeloverenskomsten$med$kommentarer$som$et$selvstændigt$fortolkningsbidrag$ved$fortolkning$

af$dansk$skattelovgivning,$hvorfor$dette$sammen$med$administrativ$praksis$må$kunne$fastslås,$at$

modeloverenskomsten$ med$ kommentarer$ skal$ tillægges$ vægt$ i$ forbindelse$ med$ fortolkning$ af$

interne$danske$regler.$
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4.5)3 Forholdet)mellem)EU3retten)og)dobbeltbeskatningsoverenskomster)
Da$ 19$ af$ OECD’s$ 30$ medlemsstater$ er$ en$ del$ af$ EU$ giver$ dette$ naturligt$ et$ samspil$ mellem$

modeloverenskomsten$med$kommentarer$og$EUHretten.$Da$EUHretten$har$forrang$for$national$ret,$

herunder$dobbeltbeskatningsoverenskomster,$tilsidesættes$disse$af$EUHretten$såfremt$der$ikke$er$

harmoni$ herimellem.$ Et$ væsentligt$ punkt$ herunder$ er,$ hvorvidt$ modeloverenskomsten$ med$

kommentarer$ og$ dobbeltbeskatningsoverenskomsterne$ forholder$ sig$ i$ forhold$ til$ de$ fri$

bevægeligheder.$

EFHdomstolen$har$fastslået$i$sin$praksis,$at$reglerne$omhandlende$de$fri$bevægeligheder,$ikke$som$

udgangspunkt$ medfører$ et$ forbud$ mod$ dobbeltbeskatning$ inden$ for$ fællesskabet.
47
$ DobbeltH

beskatning$opstår,$efter$EFHdomstolens$opfattelse,$på$baggrund$af$staternes$forskel$i$deres$interne$

skattesystem.$Det$fremgår$dog$ligeledes$af$praksis$fra$EFHdomstolen,$at$fordi$en$regel$fremgår$af$

en$ dobbeltbeskatningsoverenskomst,$ sikrer$ dette$ ikke$mod$ at$ reglen$ kan$ være$ i$ strid$ med$ EFH

traktaten$(nu$Lissabontraktaten):
48
$

“Those&agreements&do&not&deal&with& the&cases&here&at& issue&as&defined&above.&Moreover,&

the& rights& conferred& by& article& 52& of& the& treaty& are& unconditional& and& a& member& state&

cannot& make& respect& for& them& subject& to& the& contents& of& an& agreement& concluded& with&

another&member&state.& In&particular,&that&article&does&not&permit&those&rights&to&be&made&

subject& to& a& condition& of& reciprocity& imposed& for& the& purpose& of& obtaining& corresponding&

advantages&in&other&member&states.”&

Lissabontraktaten$kan$ikke$tilsidesættes$grundet$en$regel$i$en$dobbeltbeskatningsoverenskomst.$

4.6)3 Sammenfatning)
Det$kan$fastslås,$at$en$dobbeltbeskatningsoverenskomst$er$en$del$af$folkeretten,$hvorfor$WienerH

konventionen$ finder$ anvendelse.$Ud$ fra$ fortolkningsprincipperne$ i$ art.$ 31$og$32$ fremgår$det,$ at$

der$primært$skal$benyttes$en$objektiv$tilgang$til$ fortolkning,$hvorfor$ordlyden$i$bestemmelsen$er$

relevant.$ Dog$ medfører$ dette$ ikke,$ at$ hensigt$ og$ formål$ med$ bestemmelsen$ tilsidesættes$
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47
$Dette$kommer$ til$udtryk$ i$ Sag$CH513/04$–$Kerckheart$og$Morres$præmis$20$ samt$Sag$CH298/05$–$Columbus$Container$Service$

præmis$43.$
48
$Dette$kommer$til$udtryk$i$Sag$CH270/83$–$Avoir$fiscal$præmis$26.$
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fuldstændigt.$ Såfremt$ der$ ikke$ opnås$ klarhed$ ved$ fortolkning$ efter$ art.$ 31,$ kan$ der$ benyttes$

supplerende$fortolkningskilder.$

Hvorvidt$ der$ skal$ tillægges$ en$ statisk$ eller$ dynamisk$ tilgang$ ved$ fortolkning$ af$ en$ dobbeltH

beskatningsoverenskomst,$er$der$ikke$enighed$om.$Fortalerne$for$en$statisk$tilgang$argumenterer$

med$at$dobbeltbeskatningsoverenskomster$ikke$skal$fortolkes$forskelligt$alt$efter$hvilket$tidspunkt$

dobbeltbeskatningsoverenskomsten$ anvendes.$ Derfor$ skal$ lovgivning$ og$ kommentarer$ på$

indgåelsestidspunktet$ finde$ anvendelse.$ Tilhængerne$ af$ en$ dynamisk$ tilgang$ mener$ netop,$ at$

dette$er$problemet.$Ved$anvendelse$af$lovgivning$og$kommentarer$på$indgåelsestidspunktet,$kan$

der$opstå$situationer,$hvor$eksempelvis$lovgivning$er$forældet.$Yderligere$argumenteres$der$mod$

anvendelsen$ af$ statisk$ fortolkning$med$ begrundelsen$ om,$ at$ en$ fysisk$ eller$ juridisk$ person$ skal$

behandles$ens,$hvilket$ikke$vil$være$tilfældet$ved$en$statisk$fortolkning,$da$eksempelvis$de$danske$

dobbeltbeskatningsoverenskomster$ikke$er$indgået$på$samme$tidspunkt.$

Da$ der$ ikke$ entydigt$ kan$ argumenteres$ for$ enten$ en$ statisk$ eller$ dynamisk$ tilgang,$ er$ man$

nødsaget$til$at$fokusere$på$de$enkelte$fortolkningselementer.$

Ved$anvendelsen$af$intern$ret$som$fortolkningsbidrag,$er$der$ikke$i$modeloverenskomsten$klarhed$

over$ hvilken$ stats$ interne$ ret$ der$ henvises$ til.$ Det$ er$ den$ fremherskende$ opfattelse,$ at$ det$ er$

begge$staters$interne$ret,$der$finder$anvendelse$ved$henvisning$til$intern$ret,$uagtet$om$”man”$er$

domicilstat$ eller$ kildestat.$ Derfor$ må$ det$ ligeledes$ konkluderes,$ at$ når$ en$ dansk$ dobbeltH

beskatningsoverenskomst$påberåbes,$er$det$dansk$ret$der$finder$anvendelse$ved$fortolkning,$når$

der$henvises$til$intern$ret.$

Hvorvidt$ der$ ved$ anvendelsen$ af$ intern$ ret$ skal$ tillægges$ en$ statisk$ eller$ dynamisk$ fortolkningsH

tilgang,$ er$ OECD$ selv$ af$ den$ opfattelse,$ at$ der$ skal$ benyttes$ en$ dynamisk$ tilgang.$ Dette$ finder$

støtte$i$både$litteraturen$og$i$dansk$praksis,$hvorfor$det$må$kunne$forventes,$at$der$ved$fremtidige$

afgørelser$ved$de$danske$domstole$tillægges$en$dynamisk$tilgang.$

Ved$ anvendelsen$ af$ modeloverenskomsten$ med$ kommentarer$ som$ fortolkningsbidrag,$ ses$ der$

ikke$samme$enighed$angående$anvendelsen$af$statisk$eller$dynamisk$tilgang.$OECD$er$selv$af$den$

opfattelse,$ at$ selv$ om$ kommentarerne$ ikke$ er$ tiltænkt$ vedlagt$ indgåede$ dobbeltbeskatningsH

overenskomster,$kan$de$dog$sagtens$være$til$hjælp$ved$løsning$af$tvister.$Dette$synspunkt$finder$
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da$ også$ almen$ støtte.$ Hvorvidt$ kommentarerne$ kan$ tillægges$ en$ statisk$ eller$ dynamisk$

fortolkningstilgang,$ samt$ om$ kommentarerne$ skal$ anvendes$ efter$ art.$ 31$ eller$ 32$ i$ WienerH

konventionen$er$der$uenighed$om.$

Der$ gives$udtryk$ for,$ fra$blandt$ andet$OECD$ selv,$ at$ kommentarerne$ skal$ tillægges$en$dynamisk$

fortolkning$såfremt$der$er$tale$om$en$præcisering$af$allerede$eksisterende$kommentarer,$samt$skal$

kunne$ anvendes$ som$ et$ primært$ fortolkningsbidrag$ efter$Wienerkonventionens$ art.$ 31.$ Denne$

opfattelse$ er$ forfatterne$ af$ artiklen$ ”The& Legal& Status& of& the& OECD& Commentary& and& Static& or&

Ambulatory& interpretation& of& Tax& Treaties”$ delvist$ enig$ i.$ Der$ gives$ støtte$ til$ opfattelsen$ af,$ at$

kommentarerne$skal$kunne$anvendes$efter$principperne$i$Wienerkonventionens$art.$31,$men$der$

bliver$ tillagt$ en$ statisk$ tilgang,$ da$de$mener$ at$ senere$ versioner$ ikke$opfylder$ kravene$ i$ art.$ 31.$

Forfatterne$finder$dog,$at$såfremt$nye$kommentarer$er$en$præcision,$kan$de$finde$anvendelse$som$

supplerende$fortolkningsbidrag$efter$art.$32.$I$dansk$praksis$ses$der$anvendt$en$dynamisk$tilgang$

til$ anvendelse$ af$ nyere$ kommentarer$ som$ fortolkningskilder$ for$ ældre$ dobbeltbeskatningsH

overenskomster.$ Det$ må$ derfor$ også$ kunne$ forventes,$ at$ de$ danske$ domstole$ ved$ fremtidige$

tvister$tillægger$en$dynamisk$fortolkning,$som$set$hidtil.$

Modeloverenskomsten$ med$ kommentarer$ har$ også$ indflydelse$ på$ intern$ dansk$ lovgivning$ og$

praksis.$ I$ forarbejder,$ cirkulærer$ og$ andet$ i$ forbindelse$ med$ lovgivning$ omhandlende$ grænseH

overskridende$ aktiviteter,$ bliver$ der$ henvist$ til$ modeloverenskomsten$ med$ kommentarer$ som$

bidrag$til$fortolkning$af$en$bestemmelse.$Denne$tendens$ses$ligeledes$inden$for$domstolene,$hvor$

der$ lægges$vægt$på$modeloverenskomsten$med$kommentarer$som$et$selvstændigt$ fortolkningsH

bidrag.$

Sammenspillet$mellem$EU$retten$og$modeloverenskomsten$med$kommentarer$har$betydning$for$

de$stater,$der$både$er$mellem$af$EU$og$OECD.$Der$ synes$ ikke$at$ forekomme$en$overordnet$ fast$

holdning$ hos$ EFHdomstolen,$ angående$ betydningen$ og$ konsekvensen$ af$ en$ dobbeltbeskatningsH

overenskomst$eller$modeloverenskomsten$med$kommentarer$overfor$de$fri$bevægeligheder.$Men$

sikkert$ er$ det,$ at$ indholdet$ ikke$ kan$ tilsidesætte$ eller$ stride$ imod$ grundlæggende$ rettigheder$

formuleret$i$Lissabontraktaten.$
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Kapitel)5)3 Nugældende)allokeringsprincipper)

5.1)3 Indledende)bemærkninger)
Ved$indkomstbeskatning$af$juridiske$og$fysiske$personer$er$det$nødvendigt$at$kende$det$korrekte$

indkomstgrundlag.$ Nødvendigheden$ af$ at$ kende$ indkomstgrundlaget$ skal$ findes$ i,$ at$ det$ som$

udgangspunkt$ er$ på$ denne$ baggrund,$ at$ der$ kan$ ske$ en$ korrekt$ allokering$ og$ opgørelse$ af$

indkomsten.$

Indkomstgrundlaget$ og$ allokering$ af$ indkomst$ har$ særlig$ interesse$ ved$ behandling$ af$ et$ fast$

driftssted.$Dette$skyldes$netop,$at$det$faste$driftssted$som$udgangspunkt$er$en$transparent$enhed,$

som$juridisk$set$er$en$del$af$hovedkontoret,$hvorfor$der$uden$regulering$ville$være$fri$mulighed$for$

allokering$ af$ indkomst$ mellem$ hovedkontoret$ og$ det$ faste$ driftssted.$ En$ sådan$ mulighed$ ville$

naturligt$skabe$en$del$konflikter,$de$involverede$stater$imellem,$samt$stater$og$selskab$imellem,$da$

det$ud$fra$et$princip$om$profitoptimering$må$kunne$antages,$at$den$juridiske$eller$fysiske$person$

vil$søge$den$løsning$der$giver$den$lempeligste$beskatning.$Der$er$derfor$i$modeloverenskomsten$og$

internt$ i$ staterne,$ som$ støtte$ for$ bestemmelser$ om$ fordeling$ af$ beskatningsretten,$ fastlagt$

principper$omhandlende$allokering$af$indkomst$til$det$faste$driftssted.$

Såfremt$ et$ udenlandsk$ selskab$ udøver$ erhverv$ i$ Danmark$ gennem$ et$ fast$ driftssted,$ vil$ det$

udenlandske$ selskab$ blive$ begrænset$ skattepligtigt$ til$ Danmark$ af$ den$ indkomst$ der$ kan$

allokeres
49
$til$det$faste$driftssted$jf.$SEL$§$2,$stk.$1,$litra$a.&Ud$fra$de$almene$principper$i$den$danske$

skatteret$opgøres$den$skattepligtige$indkomst$i$det$faste$driftssted$jf.$SEL$§$8,$stk.$1.$Der$er$derfor$

ligeledes$ mulighed$ for$ fradrag$ for$ udgifter,$ dog$ kun$ de$ udgifter$ der$ kan$ henføres$ til$ de$

indkomstkilder$der$er$skattepligtige$jf.$SEL$§$9,$stk.$1.$

Ligesom$ i$ intern$ dansk$ skatteret,$ kan$ der$ opstå$ begrænset$ skattepligt$ efter$ bestemmelserne$ i$

modeloverenskomsten$på$grund$af$et$driftssted.$Det$fremgår$af$modeloverenskomstens$art.$7,$stk.$

1$ at$ der$ kan$ opstå$ skattepligt$ til$ en$ kontraherende$ stat$ ved$ udøvelse$ af$ erhvervsvirksomhed$ i$

denne$gennem$et$fast$driftssted:$
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49
$De$gældende$allokeringsprincipper$vil$blive$gennemgået$senere$i$dette$kapitel.$
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“Stk.&1.&Fortjeneste&oppebåret&af&et&foretagende&i&en&kontraherende&stat&kan&kun&beskattes&i&

denne& stat,$ med$ mindre$ foretagendet$ driver$ erhvervsvirksomhed$ i$ den$ anden$

kontraherende$stat$gennem$et$der$beliggende$fast$driftssted.&Hvis&foretagendet&driver&en&

sådan&virksomhed,&kan&dets&fortjeneste&beskattes&i&den&anden&stat,&men&dog&kun&for&så&vidt&

angår&den&del&deraf,&som&kan&henføres&til&dette&faste&driftssted.”$(markeringen$forfatternes$

egen)$

Det$ fremgår$ ligeledes$ af$ ovennævnte,$ at$ det$ faste$ driftssted$ ikke$ kan$ beskatte$ en$ aktivitet$ i$

driftsstedstaten$ ”bare”$ fordi$ aktiviteten$ foregår$ i$ driftsstedstaten.$ Aktiviteten$ skal,$ som$ det$

fremgår$ af$ ovennævnte,$ kunne$ henføres$ til$ netop$ det$ faste$ driftssted.$ Denne$ bestemmelse$

forhindrer$derfor$anvendelsen$af$force&of&attraction?princippet50.$

De$ bestemmelser$ der$ følger$ i$ art.$ 7$ stk.$ 2,$ stk.$ 3$ og$ stk.$ 4,$ omhandler$ de$ principper$ der$ finder$

anvendelse$ved$allokering$af$indkomst.$Behandling$af$principperne$omhandlende$allokering$vil$ske$

i$ de$ efterfølgende$ afsnit$ i$ nærværende$ kapitel,$ hvor$ der$ først$ søges$ redegjort$ for$ og$ klarlagt$

hvilken$metode$samt$opfattelse$af$denne$der$finder$anvendelse$ved$allokering$af$indkomst.$Senere$

i$opgaven$sammenholdes$dette$med$de$principper$der$ fremgår$af$OECD’s$rapport$Report&on&the&

attribution&of&profits& to&permanent&establishment,$der$efter$planen$skal$ implementeres$ sammen$

med$en$ny$version$af$art.$7$i$modeloverenskomsten$i$løbet$af$2010.$

5.2)3 Selvstændighedsfiktionen)af)det)faste)driftssted)
Det$fremgår$af$modeloverenskomstens$bestemmelser$om$ fortjeneste&ved&forretningsvirksomhed,$

nærmere$bestemt$art.$7,$stk.$2$og$stk.$3,$at$der$ved$indkomstopgørelsen$som$udgangspunkt$skal$

benyttes$en$ fiktion$om,$at$det$ faste$driftssted$er$en$selvstændig$enhed,$også$kaldet$den$direkte$

metode.$ Benyttelsen$ af$ den$ direkte$ metode$ er$ ligeledes$ den$ anviste$ metode$ ved$ allokering$ af$

indkomst$ i$Danmark.$Det$ fremgår$dog$af$modeloverenskomsten$art.$ 7,$ stk.$ 4$at$der$under$ visse$

betingelser$ er$ mulighed$ for,$ at$ benytte$ en$ anden$ allokeringsmetode$ metode,$ hvor$ det$ faste$

driftssted$ikke$skal$benytte$markedsværdier$ved$allokering$af$indkomst,$samt$opfattes$som$en$del$
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50
$At$der$ikke$er$nogen$“force$of$attraction”$betyder,$at$der$kun$skal$ske$henførelse$af$indkomst$til$det$faste$driftssted,$i$det$omfang$

den$ pågældende$ indkomst$ kan$ henføres$ til$ de$ aktiviteter,$ som$ det$ faste$ driftssted$ tager$ del$ i.$ Der$ skal$ således$ ikke$ henføres$

indkomst$til$det$faste$driftssted$alene$fordi,$den$pågældende$indkomst$hidrører$fra$den$stat,$hvori$det$faste$driftssted$er$placeret.$
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af$ det$ samlede$ foretagende,$ kaldet$ den$ indirekte$ metode.$ Den$ indirekte$ metode$ vil$ blive$

behandlet$senere$i$dette$kapitel.$

Da$det$ faste$driftssted$ved$anvendelse$af$den$direkte$metode$ skal$opfattes$ som$en$ selvstændig$

enhed$ i$ forhold$ til$ hovedkontoret,$ vil$ der$ opstå$ en$ fiktion$ om$ selvstændighed$ –$

selvstændighedsfiktion51.$

Når$ det$ faste$ driftssted$ tillægges$ en$ selvstændighedsfiktion,$ skal$ allokering$ af$ indkomst$ som$

udgangspunkt$ ske$ på$ markedsvilkår$ –$ altså$ hvad$ det$ faste$ driftssted$ faktisk$ ville$ have$ opnået,$

såfremt$det$havde$været$en$uafhængig$selvstændig$enhed.$Opfattelsen$af$det$faste$driftssted$som$

en$selvstændig$enhed$og$dermed$omfattet$af$selvstændighedsfiktionen,$er$der$ikke$internationalt$

enighed$om.
52
$Det$centrale$i$uenigheden$om$selvstændighedsfiktionen$opstår$ved$behandlingen$af$

interne$ydelser$mellem$hovedkontoret$og$det$fast$driftssted.
53
$Uenigheden$bunder$i$hvorvidt$det$

faste$driftssteds$selvstændighed$er$ fuldstændig$ubegrænset$eller$om$der$er$visse$begrænsninger$

omhandlende$behandlingen$af$interne$ydelser.$Der$kan$nævnes$to$eksempler$på$disse$uenigheder.$

Det$ses$blandt$andet$at$ lande$ i$Sydamerika,$benytter$en$ubegrænset$selvstændighedsfiktion$og$ i$

den$anden$grøft$USA,$som$opfatter$det$faste$driftssted$som$en$del$af$det$samlede$foretagende.
54
$

Ved$ behandlingen$ af$ allokering$ af$ indkomst,$ er$ der$ som$ udgangspunkt$ enighed$ herom,$ hvorfor$

allokering$ af$ indkomst$ skal$ ske$ på$ baggrund$ af$ en$ forudgående$ allokering$ af$ foretagendets$

indkomstgrundlag,$heriblandt$en$allokering$af$foretagendets$aktiver$og$passiver.$Det$gøres$i$denne$

sammenhæng$gældende,$at$der$ved$allokering$af$ indkomst$skal$ lægges$vægt$på$to$kriterier,$dels$

tilknytningen$til$det$faste$driftssted,$dels$ledelsens$beslutning$på$dispositionstidspunktet.$

Der$ vil$ nedenfor$ i$ dette$ afsnit$ søges$ redegjort$ for$ indholdet$ af$ de$ forskellige$ teorier$ om$

selvstændighedsfiktionen,$ samt$ hvilken$ fiktion$ der$ skal$ finde$ anvendelse$ efter$ OECD$ og$ intern$

dansk$ret.$Senere$ i$dette$kapitel$bliver$der$redegjort$dybere$for$de$enkelte$problemstillinger$ved$

allokering$af$ indkomst,$ kapital$og$behandling$af$ interne$ydelser.$Behandling$af$ selvstændighedsH

fiktionen$ bliver$ opdelt$ i$ to,$ således$ at$ der$ fokuseres$ enkeltvis$ på$ henholdsvis$ problemstillinger$
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51
$Beskatning$af$international$erhvervsindkomst$(1.$udg.,$2000,$N.$WintherHSørensen,$s.$195)$

52
$Skatteretten$3$(5.$udg.,$2009,$N.$WintherHSørensen,$J.$Pedersen$m.fl.,$s.$188)$

53
$Beskatning$af$international$erhvervsindkomst$(1.$udg.,$2000,$N.$WintherHSørensen,$s.$245)$

54
$SU$2006,$245$
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omhandlende$ allokering$ af$ indkomst$ og$ problemstillinger$ ved$ behandling$ af$ interne$ ydelser$

mellem$hovedkontoret$og$det$faste$driftssted.$

De$ forskellige$selvstændighedsteorier$kan$ inddeles$ i$ to$grupper$ (i)$ubegrænset$selvstændighedsH

fiktion$ /$ funktionsnytteteorien$ og$ (ii)$ begrænset$ selvstændighedsfiktion.$ Teorierne$ i$ gruppe$ (i)$

adskiller$sig$i$sit$udgangspunkt$fra$hinanden,$men$vil$dog$på$grund$af$benyttelsen$af$armslængdeH

priser$ofte$ende$ud$i$det$samme$resultat.
55
$

5.2.1)3 Ubegrænset)selvstændighedsfiktion)

Grundlæggende$ ved$ anvendelsen$ af$ en$ ubegrænset$ selvstændighedsfiktion$ skal$ allokering$ af$

indkomst$ til$ det$ faste$ driftssted$ ske$ på$ vilkår,$ som$ ville$ være$ gældende$ mellem$ uafhængige$

enheder,$ altså$ markedsvilkår.$ Derfor$ skal$ der$ ved$ opgørelsen$ af$ det$ faste$ driftssteds$ indkomst$

anvendes$ armslængdepriser$ ved$ behandlingen$ af$ interne$ ydelser$mellem$ hovedkontoret$ og$ det$

faste$driftssted,$med$den$konsekvens$at$der$opgøres$ fiktive$avancer$og$tab.$Det$vil$blandt$andet$

være$ gældende$ ved$ eksempelvis$ renter$ af$ interne$ lån,$ leje$ i$ forbindelse$ med$ kontor$ eller$

driftsmidler$med$mere,$ hvor$modtager$ skal$ beskattes$ af$ armslængdeprisen$ af$ den$ pågældende$

ydelse,$ og$ der$ kan$ opnås$ fradrag$ af$ armslængdeprisen$ af$ den$ pågældende$ ydelse$ hos$ den$

betalende$part.$

Til$ støtte$ for$ anvendelsen$ af$ en$ ubegrænset$ selvstændighedsfiktion,$ kan$ der$ af$ ordlyden$ i$

modeloverenskomsten$art.$7,$stk.$2$tolkes$en$henvisning$til$en$ubegrænset$selvstændighedsfiktion.$

Den$opfattelse$kan$blandt$andet$ses$i$bestemmelsens$sidste$led,$hvor$der$henvises$til$samhandel$

mellem$hovedkontoret$og$det$faste$driftssted$–$altså$interne$ydelser:$

Art.$7,$stk.$2$”Under&iagttagelse&af&bestemmelserne&i&stk.&3&skal&der,&når&et&foretagende&i&en&

kontraherende&stat&driver&erhvervsvirksomhed& i&den&anden&kontraherende&stat&gennem&et&

dér& beliggende& fast& driftssted,& i& hver& af& de& kontraherende& stater& til& dette& faste& driftssted&

henføres&den&fortjeneste,&som&det&kunne&forventes&at&have&opnået,&hvis&det&havde&været&et&

uafhængigt& foretagende,& der& udøvede& den& samme& eller& lignende& virksomhed& på& samme&

eller&lignende&betingelser,&og$som$under$fuldstændige$frie$forhold$afsluttede$forretninger$

med$det$foretagende,$hvis$faste$driftssted$det$er.”$(markering$er$forfatternes$egen)$
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$Skatteretten$3$(5.$udg.,$2009,$N.$WintherHSørensen,$J.$Pedersen$m.fl.,$s.$189)$
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Ved$en$fortolkning$af$art.$7,$stk.$2$sidste$led,$vil$der$dermed$ved$interne$ydelser$skulle$anvendes$

armslængdepriser.$Til$dette$synspunkt$kan$der$yderligere$findes$støtte$i$kommentarerne$til$art.$7,$

stk.$ 2$ i$ modeloverenskomsten.$ Her$ bliver$ der$ flere$ steder$ henvist$ til$ benyttelse$ af$ priser$ på$

armslængde$ vilkår.$ Det$ kan$ dog$ ikke$ fuldstændig$ udelukkes,$ at$ der$ kan$ tillægges$ en$ mere$

begrænset$selvstændighedsfiktion.
56
$

Det$ taler$ umiddelbart$ imod$ anvendelsen$ af$ en$ ubegrænset$ selvstændighedsfiktion,$ at$ der$ ikke$

forekommer$støtte$til$en$ubegrænset$selvstændighedsfiktion$i$nyere$skatteretlig$teori,$samt$at$der$

ikke$umiddelbart$forekommer$retspraksis$til$støtte$for$teorien.
57
$Som$eksempel$kan$i$TfS$1993,$7$H$

ses$en$henvisning$ til$ anvendelsen$af$en$mere$begrænset$opfattelse$af$ selvstændighedsfiktionen.$

Modsat$den$manglende$støtte$i$litteraturen$samt$i$retspraksis,$kan$der$af$bestemmelserne$i$LL$§$2$

og$i$SEL$§$8,$stk.$4$findes$støtte$for$benyttelse$af$en$ubegrænset$selvstændighedsfiktion.$Som$det$

fremgår$af$LL$§$2,$finder$denne$bestemmelse$anvendelse$på$faste$driftssteder,$både$i$Danmark$og$i$

udlandet,$hvorfor$der$jf.$bestemmelsen$skal$anvendes$armslængdepriser$for$handelsmæssige$eller$

økonomiske$transaktioner,$og$på$den$baggrund$skal$opgøres$fiktive$avancer$og$tab.$Henvisning$til$

benyttelse$af$armslængdepriser,$ses$ligeledes$at$forekomme$i$SEL$§$8,$stk.$4,$hvoraf$det$fremgår,$at$

ved$overførelse$af$aktiver$og$passiver$fra/til$Danmark$til/fra$udlandet$mellem$hovedkontor$og$fast$

driftssted,$skal$dette$ske$på$armslængdepriser.$

5.2.2)3 Funktionsnytteteorien)

Selvom$funktionsnytteteorien$kan$grupperes$med$teorien$om$den$ubegrænsede$selvstændighedsH

fiktion,$benytter$ funktionsnytteteorien$en$anden$teoretisk$tilgang$til$allokeringen$af$ indkomst$og$

behandlingen$ af$ interne$ ydelser.$ Ud$ fra$ funktionsnytteteorien$ skal$ det$ faste$ driftssted$ ikke$

sidestilles$med$en$selvstændig$enhed,$men$stadig$opfattes$som$en$del$af$det$samlede$foretagende,$

hvori$ der$ sker$ en$ fordeling$ af$ foretagendets$ globalindkomst.$ Dette$ gøres$ ud$ fra$ den$ direkte$

metode,$ hvor$ det$ opgøres$ hvad$ de$ enkelte$ dele$ af$ foretagendet,$ hovedkontoret$ og$ det$ faste$

driftssted,$ har$ bidraget$ med$ til$ den$ globale$ indkomst.$ Herefter$ sker,$ som$ citeret$ nedenfor,$ en$

opgørelse$af$”funktionsnytten”:$
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$Beskatning$af$international$erhvervsindkomst$(1.$udg.,$2000,$N.$WintherHSørensen,$s.$200)$

57
$Skatteretten$3$(5.$udg.,$2009,$N.$WintherHSørensen,$J.$Pedersen$m.fl.,$s.$188)$
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”De& funktioner,& de& enkelte& dele& af& foretagendet& har& bidraget&med,& opgøres& til& et& beløb& ?&

>>funktionsnytten<<.& Indkomsten& for& hver& del& af& foretagendet& udgør& herefter& summen&af&

den&pågældende&dels&funktionsnytte.”58&

Der$vil,$ ligesom$tilfældet$ i$den$ubegrænsede$selvstændighedsfiktion,$benyttes$armslængdepriser,$

ved$behandlingen$af$interne$ydelser$og$dermed$opgøres$en$fiktiv$avance$og$tab.$Til$forskel$fra$den$

ubegrænsede$selvstændighedsfiktion$vil$det$i$dette$fælde$ske$som$et$middel$til$at$opgøre$værdien$

af$den$funktionsnytte,$der$er$ forbundet$ved$disse$ interne$ydelser.$Da$der$ ikke$ i$ forbindelse$med$

interne$ydelser$sker$en$indkomst$forøgelse$i$det$samlede$foretagende,$skal$modtageren$af$ydelsen$

nedsætte$ sin$ funktionsnytte$ svarende$ til$ opgørelsen$ efter$ princippet$ om$ armslængdepriser,$ og$

tilsvarende$skal$yderen$af$ydelsen$forøge$sin$funktionsnytte,$hvorfor$den$samlede$funktionsnytte$i$

selskabet$forbliver$den$samme.$

Uagtet$ at$ funktionsnytteteorien$ adskiller$ sig$ fra$ den$ ubegrænsede$ selvstændighedsfiktion,$ vil$

resultatet$blive$det$samme,$nemlig$at$der$allokeres$en$indkomst$til$den$ene$del$af$foretagendet$og$

en$udgift$til$den$anden$del,$baseret$på$ansættelse$af$armlængde$priser.$

I$modsætning$ til$ teorien$om$ubegrænset$selvstændighedsfiktion,$er$der$ til$ funktionsnytteteorien$

en$vis$form$for$støtte$i$den$internationale$skatteretlige$litteratur.
59
$Der$synes$dog$ikke$at$være$den$

store$ praktiske$ tilslutning$ til$ teorien$ internationalt,$ ligesom$ teorien$ findes$ ikke$ forenelig$ med$

intern$dansk$retspraksis$jf.$TfS$1993,$7$H.$

5.2.3)3 Begrænset)selvstændighedsfiktion)

Den$begrænsede$selvstændighedsfiktion$tager$grundlæggende$det$samme$udgangspunkt$som$ved$

funktionsnytteteorien,$ altså$ at$ der$ skal$ ske$ en$ fordeling$ af$ foretagendets$ globale$ indkomst.$ Det$

essentielle$ i$ den$ begrænsede$ selvstændighedsfiktion$ er$ udtrykt$ af$ Niels$ WintherHSørensen$ på$

følgende$måde:$

”…at&det&faste&driftssteds&selvstændighed&finder&sin&grænse&ved,&at&der&er&tale&om&kun&et&og&

samme&rets?&og&skattesubjekt.”60&

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
58
$Skatteretten$3$(5.$udg.,$2009,$N.$WintherHSørensen,$J.$Pedersen$m.fl.,$s.$189)$

59
$Skatteretten$3$(5.$udg.,$2009,$N.$WintherHSørensen,$J.$Pedersen$m.fl.,$s.$189)$

60
$Beskatning$af$international$erhvervsindkomst$(1.$udg.,$2000,$N.$WintherHSørensen,$s.$261)$
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Ved$ benyttelsen$ af$ den$ begrænsede$ selvstændighedsfiktion,$ skal$ der$ som$ udgangspunkt$ ved$

behandling$ af$ interne$ ydelser$ mellem$ hovedkontoret$ og$ det$ faste$ driftssted,$ ikke$ benyttes$

armslængdepriser,$dog$med$den$ene$undtagelse$af$interne$ydelser,$der$har$en$nær$tilknytning$til$

foretagendets$ indkomstskabende$ aktivitet.$ Derfor$ vil$ det$ ligeledes$ kun$ være$ i$ situationer,$ hvor$

ydelsen$har$nær$tilknytning$til$den$indkomstskabende$aktivitet,$at$der$skal$opgøres$fiktive$avancer$

og$tab.$Der$kan$i$kommentarerne$til$modeloverenskomstens$art.$7,$stk.$3$findes$støtte$herfor,$som$

eksempel$kan$ses$pkt.$35$og$pkt.$37$i$kommentarerne$til$art.$7,$stk.$3:$

35.”Området&for&tjenesteydelser&er&et&af&dem,&hvor&vanskeligheder&kan&opstå&i&forbindelse&

med&afgørelsen&af,&om&en& tjenesteydelse& i&det&konkrete& tilfælde& skal&debiteres&mellem&de&

forskellige& dele& af& foretagender& med& dens& faktiske& omkostning& eller& med& omkostninger&

samt& et& tillæg,& der& repræsenterer& en& fortjeneste& for& den& del& af& foretagendet,& der& leverer&

tjenesteydelsen.& Foretagendets& virksomhed,& eller& en& del& af& den,& kan& bestå& i& levering& af&

sådanne& tjenesteydelser,& og& der& kan& være& en& standardpris& for& levering& af& disse.& I& disse&

tilfælde&vil&det&sædvanligvis&være&rigtigst&at&opkræve&samme&pris&for&en&tjenesteydelse&som&

den,&der&opkræves&en&udenforstående&kunde.”&

37.”Det& er& imidlertid&mere& almindeligt,& at& leveringen& af& tjenesteydelser& blot& er& en& del& af&

selskabets& generelle& ledelsesvirksomhed& som& f.eks.,& hvor& foretagendet& driver& et& fælles&

uddannelsessystem,&og&ansatte& i&alle&dele&af&foretagendet&drager&fordel&heraf.& I&et&sådant&

tilfælde& vil& det& sædvanligvis& være& rigtigst& at& behandle& omkostningerne& i& forbindelse&med&

leveringen&af&tjenesteydelsen&som&en&del&af&foretagendets&generelle&administrative&udgifter,&

der&skal&fordeles&i&forhold&til&de&faktiske&omkostninger&på&de&forskellige&dele&af&foretagendet&

i&det&omfang,&hvor&omkostningerne&er&afholdt& til& fordel& for&den&del&af& foretagendet,&uden&

noget&tillæg,&der&skal&repræsentere&fortjeneste&til&en&anden&del&af&foretagendet.”&

Det$ kan$ ud$ fra$ de$ to$ ovennævnte$ kommentarer$ til$modeloverenskomstens$ art.$ 7,$ stk.$ 3$ ses,$ at$

såfremt$der$er$tale$om$en$intern$ydelse$der$knytter$sig$til$den$indkomstskabende$aktivitet,$skal$der$

benyttes$en$opgørelse$af$ydelsen$på$armslængdepriser.$Såfremt$der$er$tale$om$interne$ydelser,$der$

ikke$ knytter$ sig$ til$ den$ indkomstskabende$ aktivitet,$ skal$ der$ ikke$ ske$ opgørelse$ af$ ydelsen$ på$

armlængde$priser$og$derfor$kun$ske$en$fordeling$af$udgifterne$og$ikke$tilføres$nogen$betaling$for$
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ydelsen.$ Ud$ fra$ blandt$ andet$ disse$ kommentarer$ kan$ der$ som$ sagt$ findes$ en$ støtte$ i$

modeloverenskomsten$til$benyttelsen$af$en$begrænset$selvstændighedsfiktion.$

Det$må$kunne$konstateres,$ud$fra$en$fortolkning$af$modeloverenskomsten$og$dens$kommentarer,$

at$ der$ skal$ benyttes$ en$ begrænset$ selvstændighedsfiktion.$ Den$ ubegrænsede$ selvstændighedsH

fiktion,$som$finder$støtte$i$modeloverenskomstens$art.$7,$stk.$2,$bliver$begrænset$af$henvisningen$

til$ modeloverenskomsten$ art.$ 7,$ stk.$ 3$ og$ den$ deri$ mere$ begrænsede$ opfattelse$ af$

selvstændighedsfiktionen.$

Der$kan$ligeledes$i$dansk$retspraksis$i$eksempelvis$TfS$1993,$7$H$og$TfS$1996,$715$Ø$findes$støtte$

for$en$begrænset$selvstændighedsfiktion.$I$TfS$1993,$7$H$bliver$to$sager$behandlet$under$et.$I$den$

første$sag$havde$en$dansk$filials$–$som$udgjorde$et$fast$driftssted$–$hovedkontor$ydet$interne$lån$

indtil$1982,$uden$krav$om$forrentning.$Der$blev$ i$december$1982$derefter$ indgået$en$ låneaftale,$

der$ skulle$ gælde$med$ tilbagevirkende$ kraft$ for$ hele$ indkomståret$ 1982.$ Selskabet$ ønskede$ her$

rentefradrag$ for$ det$ omhandlede$ lån.$ Højesteret$ gav$ ikke$ medhold$ i$ kravet$ om$ fradrag$ for$

renteudgifter,$med$begrundelsen:$

”Det&må& lægges& til& grund,&at&det& i& dansk&og& international& skattepraksis& ?& på&baggrund&af&

OECD's& modeloverenskomster& med& de& foran& citerede& kommentarer& ?& har& været& fast&

antaget,& at& renter& af& lån& mellem& et& hovedkontor& og& dets& udenlandske& filial& ikke& kan&

fradrages&ved&beregningen&af& filialens&skattepligtige& fortjeneste.&Der&er& ikke&holdepunkter&

for,& at& man& ved& selskabsskatteloven,& kulbrinteskatteloven& eller&

dobbeltbeskatningsoverenskomsten& mellem& USA& og& Danmark& har& tilsigtet& at& hjemle&

fradragsret& for& sådanne& interne& renter,$ og$ fradragsretten$ findes$ ikke$ at$ være$ en$

nødvendig$følge$af$princippet$om$filialens$skatteretlige$selvstændighed.&Herefter&tiltræder&

vi,& at& de& i& filialens& regnskaber& opførte& interne& renteudgifter& ikke& kan& fradrages& ved&

opgørelsen&af&filialens&skattepligtige&indkomst.”$(markering$forfatternes$egen)$

Den$ anden$ del$ af$ sagen$ omhandlede$ indkomstårene$ 1983H1985,$ hvor$ der$ ligeledes$ fremkom$et$

ønske$om$fradrag$ for$ renter$ for$et$ lån$ydet$ til$ filialen.$ I$denne$del$af$dommen$fik$virksomheden$

medhold,$ da$højesteret$ kom$ frem$ til,$ at$ det$ omtalte$ lån$og$derfor$ renter$ afledt$ heraf,$ vedrørte$

filialens$drift:$
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“Lånet& af& 30/12& 1983& på& ca.& 172& mio.& USD& blev& etableret& som& led& i& den&

finansieringsomlægning,& der& var& forårsaget& af& skattemyndighedernes& nægtelse& af& at&

godkende& fradrag& for& filialens& renter& og& valutakurstab.& I& forbindelse& med& omlægningen&

gennemførtes& en& udlodning& til& moderselskabet& på& 99& mio.& USD,& som& er& grundlaget& for&

skattemyndighedernes& begrænsning& af& fradragsretten.& Det& appellerende& selskab& driver&

imidlertid&udelukkende&virksomhed&gennem&sin&filial& i&Danmark,&og&til&og&med&1980&havde&

det& investeret& ca.& 485& mio.& kr.& eller& ca.& 81& mio.& USD& i& virksomheden.& Af& de&

regnskabsmæssige&oplysninger&fremgår&desuden,&at&der&i&årene&1981?1985&blev&investeret&i&

alt&2.481&mio.&kr.&eller&ca.&276&mio.&USD&i& filialens&drift.&Under$disse$omstændigheder$må$

det$ lægges$ til$ grund,$ at$ lånet$ i$ sin$ helhed$ vedrørte$ filialens$ drift,$ uanset$ om$ en$ del$ af$

lånebeløbet$ måtte$ være$ anvendt$ til$ udlodning.$ Skattemyndighederne$ har$ derfor$ ikke$

været$ berettiget$ til$ at$ beskære$ appellantens$ fradrag$ for$ renteudgifter$ og$ kurstab$

vedrørende$dette$lån$for$tiden$fra$den$30/12$1983.”$(markering$er$forfatternes$egen)$

Der$ synes$ ligeledes$ at$ være$ støtte$ for$ dette$ i$ litteraturen,$ hvilket$ blandt$ andet$ kan$ ses$ i$ Niels$

WintherHSørensen$disputats$”Beskatning$af$international$erhvervsindkomst”.$

5.2.4)3 Sammenfatning)af)selvstændighedsfiktionen)

Såfremt$ man$ benytter$ modeloverenskomsten$ som$ vejledning,$ i$ forhold$ til$ opfattelsen$ af$

selvstændighedsfiktion,$kan$det$konstateres,$at$der$ud$fra$en$fortolkning$af$modeloverenskomsten$

og$ dens$ kommentarer,$ skal$ benyttes$ en$ begrænset$ selvstædighedsfiktion.$ Den$ ubegrænsede$

selvstændighedsfiktion,$ som$ finder$ støtte$ i$ modeloverenskomstens$ art.$ 7,$ stk.$ 2$ finder$ ”sin”$

begrænsning$i$henvisningen$til$modeloverenskomsten$art.$7,$stk.$3$og$den$deri$mere$begrænsede$

opfattelse$af$selvstændighedsfiktionen.$

Ser$man$der$ imod$på$intern$dansk$ret,$og$den$opfattelse$der$hersker$her,$kan$det$fastslås$at$der$

ikke$er$ fuldstændig$enighed$på$området.$Tager$man$udgangspunkt$ i$dansk$ lovgivning$tegner$der$

sig$et$tydeligt$billede$i$LL$§$2$og$SEL$§$8,$stk.$4$på$der$skal$benyttes$armslængdepriser$ved$interne$

ydelser$uagtet$ydelsens$tilknytning$til$den$indkomstskabende$aktivitet.$Dette$ses$i$LL$§$2$hvoraf$det$

fremgår,$ at$ der$ ved$ opgørelsen$ af$ den$ skatteH$ eller$ udlodningspligtige$ indkomst$ skal$ anvendes$

priser$og$vilkår$for$handelsmæssige$eller$økonomiske$transaktioner,$som$ville$være$opnået$mellem$

uafhængige$parter.$Af$SEL$§$8,$stk.$4$ses$det,$at$overførsel$af$aktiver$og$passiver$til$og$fra$Danmark$
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skal$sidestilles$med$erhvervelse$eller$salg$fra$koncernforbundene$selskaber.$Modsat$ses$det$i$dansk$

retspraksis,$ at$ der$ som$ beskrevet$ ovenfor$ tillægges$ en$ begrænset$ selvstændighedsfiktion,$ og$

dermed$ et$ tilknytningskrav$ til$ den$ indkomstskabende$ aktivitet.$ Dette$ finder$ ligeledes$ støtte$ i$

litteraturen,$som$nævnt$blandt$andet$i$”Beskatning$af$international$erhvervsindkomst”.$

Der$må$dog$ trods$denne$uenighed$antages$at$være$en$ form$ for$enighed$om$en$ tilslutning$ til$en$

begrænset$selvstændighedsfiktion$i$ intern$dansk$ret.$Den$nævnte$retspraksis,$som$giver$støtte$til$

en$ begrænset$ selvstændighedsfiktion,$ omhandler$ behandlingen$ af$ interne$ lån,$ herunder$ renter,$

kursgevinster$og$tab.$Bestemmelsen$i$SEL$§$8,$stk.$4$kan$ikke$umiddelbart$siges$at$være$i$konflikt$

med$afgørelserne,$da$man$af$bestemmelsens$ordlyd$kan$fastslå,$at$der$er$reguleret$for$overførsel$

af$aktiver$og$passiver,$hvilket$ikke$kan$antages$at$omhandle$interne$lån,$heraf$renter,$kurstab$og$så$

videre.$ Bestemmelsen$ i$ LL$ §$ 2$ favner$ bredere$ end$ SEL$ §$ 8,$ stk.$ 4.$ Som$ det$ fremgår$ skal$ der$

anvendes$ armslængdepriser$ ved$ handelsmæssige$ eller$ økonomiske$ transaktioner,$ hvorfor$ lån$

mellem$hovedkontoret$og$det$faste$driftssted$som$udgangspunkt$må$anses$at$være$omfattet.$Det$

kan$ dog$ som$ undtagelse$ til$ at$ netop$ interne$ lån$ er$ omfattet,$ fastslås$ ud$ fra$ en$ fortolkning$ af$

bemærkningerne$til$LL$§$2
61
,$at$bestemmelserne$i$LL$§$2$kun$omfatter$de$transaktioner$som,$efter$

reglerne$om$opgørelsen$af$et$fast$driftssted,$skal$ske$på$armslængde$vilkår.$Der$må$derfor$skulle$

lægges$vægt$på$blandt$andet$ovennævnte$dansk$retspraksis$ (TfS$1993,$7$H$og$TfS$1996,$715$Ø),$

hvor$ det$ netop$ fremgår,$ at$ der$ ved$ situationer$ omhandlende$ interne$ lån$ skal$ tillægges$ en$

begrænset$selvstændighedsfiktion.$

Der$kan$derfor$ud$fra$en$fortolkning$af$intern$dansk$ret$og$retspraksis$fastslås,$at$der$i$intern$dansk$

ret$tillægges$en$begrænset$selvstændighedsfiktion,$der$finder$sin$begrænsning$ved$behandlingen$

af$blandt$andet$interne$lån.$
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61
$LFF1997H98.2.101,$Bemærkninger$til$ lovforslagets$enkelte$bestemmelser,$Til$§$1,$Til$ stk.$1H3:$”…For&så&vidt&angår&transaktioner&

mellem&et& fast&driftssted& i&Danmark&og&et&hovedkontor& i&udlandet,&eller&et& fast&driftssted& i&udlandet&og&et&dansk&hovedkontor,& vil&
alene& de& transaktioner,& som& efter& reglerne& om& opgørelsen& af& et& fast& driftssteds& indkomst& skal& ske& på& armslængde& vilkår,& være&
omfattet&af&de&foreslåede&regler…”$
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5.3)3 Allokering)af)indkomst)ved)den)direkte)og)indirekte)metode)

5.3.1)3 Indledning)

Som$ovenfor$nævnt$er$der$ to$ forskellige$metoder$ til$ allokering$af$ indkomst,$hvor$den$direkte$er$

den$ af$ OECD$ anbefalede.$ Det$ er$ blevet$ fastslået,$ at$ der$ skal$ benyttes$ en$ begrænset$

selvstændighedsfiktion$ ved$ allokering$ af$ indkomst$ efter$ den$ direkte$metode.$ Nedenfor$ vil$ selve$

allokeringen$af$indkomst$ved$de$to$metoder$blive$redegjort.$

5.3.2)3 Direkte)metode)

Den$direkte$metode$er$bygget$op$om$en$fiktion$af,$at$det$faste$driftssted$ved$indkomstopgørelsen$

skal$ betragtes$ som$ et$ af$ hovedkontoret$ uafhængig$ foretagende.$ En$ af$ de$ problemstillinger$ der$

opstår$herved,$er$hvordan$allokeringen$af$ indkomsten$skal$ ske.$Formålet$med$allokeringen$efter$

den$ direkte$metode$ er,$ at$ få$ de$ faktiske$ indtægter$ og$ udgifter$ henført$ til$ det$ faste$ driftssted.$ I$

denne$forbindelse$vil$der$således$også$være$en$naturlig$afgrænsning$af$indtægter$og$udgifter,$der$

ikke$ har$ en$ tilknytning$ til$ det$ faste$ driftssteds$ erhvervsmæssige$ aktivitet,$ som$dermed$ ikke$ skal$

medtages$ ved$ det$ faste$ driftssteds$ indkomstopgørelse.$ De$ indtægter$ og$ udgifter,$ der$ ikke$ skal$

medtages$ved$det$faste$driftssteds$indkomstopgørelse,$vil$som$resultat$af$denne$afgrænsning$blive$

henført$til$hovedkontoret.$Der$er$således$tale$om,$at$der$ikke$kan$anvendes$et$”force$of$attraction”$

princip$ som$ beskrevet$ ovenfor,$ hvilket$ ligeledes$ er$ blevet$ forkastet$ ved$ international$

aftalepraksis.
62
$

Som$nævnt$skal$allokeringen$af$et$foretagendes$faktiske$indtægter$og$udgifter$ske$på$baggrund$af$

en$forudgående$allokering$af$foretagendets$indkomstgrundlag,$herunder$en$forudgående$fordeling$

af$foretagendets$aktiver$og$passiver.$Støtte$for$dette$synspunkt$kan$findes$i$flere$domme.$Der$vil$

nedenfor$ blive$ redegjort$ for,$ at$ der$ i$ allokeringen$ især$ skal$ lægges$ vægt$ på$ kriterierne$ om$

tilknytningen$ til$ det$ faste$ driftssteds$ erhvervsmæssige$ aktivitet$ og$ ledelsens$ hensigt$ på$

dispositionstidspunktet.$

5.3.2.1%& Tilknytningen%til%det%faste%driftssteds%erhvervsmæssige%aktivitet%

Som$ grundlag$ for$ allokering$ af$ indkomst$ til$ det$ faste$ driftssted,$ kan$ der$ benyttes$ kriteriet$ om$

tilknytning$ til$ det$ faste$driftssteds$ erhvervsmæssige$ aktivitet.$ Ved$benyttelse$ af$ dette$ kriterium,$
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vurderes$hvilken$funktion$det$bagvedliggende$grundlag,$for$de$enkelte$indtægter$og$udgifter,$har$

for$ den$ erhvervsmæssige$ aktivitet,$ der$ udøves$ i$ det$ faste$ driftssted.$ Det$ vil$ i$ praksis$ være$

størstedelen$af$foretagendets$ indtægter$og$udgifter,$der$kan$allokeres$til$det$faste$driftssted$ved$

dette$kriterium.
63
$Som$eksempel$herpå$vil$det$faste$driftssteds$driftsregnskab$ofte$kunne$benyttes$

til$ at$ fastslå$ den$ fortjeneste,$ der$ med$ rette$ kan$ henføres$ dertil.$ Der$ bliver$ i$ praksis$ hyppigt$

udarbejdet$sådanne$regnskaber$til$intern$brug$i$foretagendet,$hvor$regnskaberne$dog$på$baggrund$

af$ deres$ ikke$ lovpligtige$ natur,$ ikke$ ukritisk$ kan$ lægges$ til$ grund$ for$ allokeringen.$ Såfremt$ der$ i$

regnskaberne$er$ ilagt$fiktive$ indtægter$eller$udgifter$ i$ forbindelse$med$regnskabets$ interne$brug,$

vil$ der$ med$ udgangspunkt$ i$ regnskabet$ kunne$ foretages$ de$ nødvendige$ korrektioner,$ for$ at$

fastsætte$ størrelsen$af$den$ fortjeneste,$der$med$ rimelighed$kan$henføres$ til$ det$ faste$driftssted$

under$hensynstagen$til$de$retningslinjer,$der$er$indeholdt$i$art.$7,$stk.$2.
64
$

Allokeringen$ af$ de$ enkelte$ indtægter$ og$ udgifter$ skal$ som$ nævnt$ ske$ på$ baggrund$ af$ en$

forudgående$allokering$af$det$underliggende$indkomstgrundlag.$Når$den$underliggende$genstands$

tilknytning$ til$ den$ erhvervsmæssige$ aktivitet$ skal$ vurderes,$ vil$ omstændighedernes$ konkrete$ og$

bevismæssige$forhold$spille$en$central$rolle.$

Der$er$ved$TfS$1999,$409$LR,$omhandlende$statueringen$af$et$udenlandsk$selskabs$faste$driftssted$i$

Danmark,$givet$visse$ retningslinjer$ for,$hvorledes$ indkomsten$ i$det$ faste$driftssted$ skal$opgøres.$

Det$ centrale$ i$ denne$ bindende$ forhåndsbesked$ fra$ Ligningsrådet$ er$ bemærkningen$ til$ Spørgers$

reference$ til$ det$ hollandske$ finansministeriums$ opfattelse$ af$ allokering$ af$ indkomst$ til$ et$ fast$

driftssted,$som$lyder:$

”Det& hollandske& finansministeriums&opfattelse,& hvorefter&det$ faste$ driftssteds$ fortjeneste$

alene$ skal$ fastsættes$ på$ grundlag$ af$ det$ vederlag,$ der$ kan$ henføres$ til$ den$ faktiske$

aktivitet$ i$ det$ faste$ driftssted,& kan& tiltrædes,& og& opfattelsen& er& udtryk& for& den& generelle&

opfattelse&blandt&OECD’s&medlemslande.”&(Markering&er&forfatternes&egen.)&

Herved$tiltræder$Ligningsrådet$betydningen$af$dette$kriterium,$hvorefter$allokering$af$indkomst$til$

det$ faste$ driftssted$ skal$ ske$ i$ overensstemmelse$ med$ det$ faste$ driftssteds$ erhvervsmæssige$

aktivitet.$ Endvidere$ kan$ det$ udledes,$ at$ kriteriet$ er$ udtryk$ for$ den$ generelle$ opfattelse$ blandt$
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OECD’s$medlemslande.$Eftersom$dette$ikke$er$en$domsafsigelse,$kan$bemærkningen$ikke$tillægges$

selvstændig$retskildeværdi,$men$det$afspejler$dansk$administrativ$praksis$på$området.$

Højesteret$ fandt$ i$TfS$1989,$605$H,$at$der$var$ tale$om$et$skattemæssigt$motiveret$arrangement,$

hvor$der$ikke$havde$fundet$nogen$sædvanlig$forretningsmæssig$aktivitet$sted$i$det$faste$driftssted$

hvortil$indkomsten$var$allokeret,$hvorefter$det$blev$fastslået,$at$der$ikke$er$mulighed$for$allokering$

af$indkomst$til$det$faste$driftssted.$Sagen$drejede$sig$nærmere$om$en$dansk$skatteyder,$der$drev$

virksomhed$ gennem$ et$ dansk$ aktieselskab,$ der$ blandt$ andet$ stiftede$ et$ schweizisk$

kommanditselskab.$ Ved$ stiftelsen$ af$ det$ schweiziske$ kommanditselskab$ blev$ foretagendet$

struktureret$ således,$ at$ der$ ved$ samhandel$ med$ uafhængige$ parter$ blev$ henført$ indtægter$ til$

Schweiz,$mens$de$tilknyttede$udgifter$og$forpligtelser$fortsat$ lå$ i$det$danske$selskab.$ I$ forhold$til$

situationen$før$stiftelsen$af$kommanditselskabet,$er$der$alene$sket$den$ændring,$at$indtægten$er$

blevet$ kanaliseret$ til$ schweizisk$ kommanditselskab,$ hvorfor$ der$ ikke$ var$ nogen$ sædvanlig$

forretningsmæssig$aktivitet$ i$Schweiz$ i$ relation$til$den$allokerede$ indtægt.$ Indtægten$blev$derfor$

ikke$tilladt$allokeret$til$det$schweiziske$faste$driftssted,$men$skulle$i$stedet$henføres$til$det$danske$

selskab,$ hvor$ indkomstgrundlaget$ var.$ Afgørelsen$ understreger$ dermed,$ at$ indkomst$ fra$

hovedsædets$ erhvervsmæssige$ aktivitet$ ikke$ kan$ allokeres$ til$ et$ fast$ driftssted.$ Eftersom$

indkomsten$ skal$ opgøres$ på$ baggrund$ af$ indkomstgrundlaget,$ skal$ foretagendets$ aktiver$ og$

passiver$som$følge$heraf$allokeres,$da$disse$udgør$netop$indkomstgrundlaget.$

I$denne$sammenhæng$er$det$væsentligt$at$fremhæve,$at$det$ikke$juridisk$set$er$muligt$at$allokere$

aktiver$og$passiver$ til$et$ fast$driftssted,$da$det$er$en$uselvstændig$del$af$ foretagendet$og$ejeren$

dermed$altid$vil$være$hovedkontoret.$For$at$foretage$en$allokering$af$aktiverne$og$passiverne$på$

baggrund$ af$ at$ finde$ indkomstgrundlaget$ for$ det$ faste$ driftssted,$ er$ det$ derfor$ nødvendigt$ at$

adskille$det$civilretlige$og$det$skatteretlige$ejerbegreb.$I$skattemæssig$sammenhæng$vil$der,$som$

det$ blandt$ andet$ fremgår$ af$ ovenstående$ afgørelse,$ skulle$ foretages$ en$ fiktiv$ skattemæssig$

allokering$ af$ foretagendets$ aktiver$ og$ passiver.$ Det$ civilretlige$ ejerbegreb,$ hvorefter$ et$ fast$

driftssted$ ikke$ selvstændigt$ kan$ eje$ aktiver$ og$ passiver,$ er$ således$ uden$ betydning$ i$ denne$

sammenhæng.$

Et$ foretagendes$ materielle$ aktiver$ og$ dermed$ det$ tilhørende$ indkomstgrundlag,$ vil$ som$

udgangspunkt$ kunne$ allokeres$ uden$ betydelige$ vanskeligheder$ på$ baggrund$ af$ dets$ geografiske$
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placering.$Det$synes$dog$ikke$tilsvarende$at$være$muligt$ved$et$foretagendes$immaterielle$aktiver,$

på$grund$af$dets$ikke$fysiske$karakter.$Når$et$aktiv$er$lokaliseret$i$driftsstedsstaten,$vil$det$således$

som$ofte$tilhøre$det$faste$driftssteds$erhvervsmæssige$aktivitet.$Dette$er$dog$ikke$en$selvfølge,$da$

eksempelvis$ et$ aktiv$ der$ er$ placeret$ i$ driftsstedsstaten,$ der$ er$ tilknyttet$ hovedsædets$

erhvervsmæssige$aktivitet,$vil$skulle$allokeres$til$hovedsædet.$Således$vil$kriterierne$til$allokering$

af$ indkomsten$og$dermed$indkomstgrundlaget,$ ligeledes$danne$udgangspunkt$for$allokeringen$af$

de$underliggende$aktiver$og$passiver.$

Der$ er$ i$ litteraturen$ og$ hos$ de$ enkelte$ stater$ imidlertid$ uenighed$ om,$ hvorvidt$ det$ er$ uden$

betydning$hvilken$type$aktiv,$der$kan$allokeres$til$det$faste$driftssted.$Således$er$det$diskuteret$om$

det$alene$er$næringsaktiver,$der$kan$anses$for$tilknyttet$til$det$faste$driftssteds$aktivitet,$eller$om$

anlægsaktiver$ ligeledes$ kan$ henføres$ hertil.$ I$ dansk$ praksis$ har$ det$ tidligere$ været$ antaget,$ at$

aktieavancebeskatningslovens$ anvendelsesområde$ alene$ fandt$ anvendelse$ på$ næringsaktier$

knyttet$ til$ en$ erhvervsvirksomhed$med$ fast$ driftssted$ her$ i$ landet.$ Denne$ praksis$ blev$med$ TfS$

2002,$ 80$ SR$ ændret$ således,$ at$ også$ ikkeHnæringsaktier$ med$ den$ fornødne$ tilknytning$ til$ en$

erhvervsvirksomhed$med$ fast$driftssted$her$ i$ landet$ vil$ statuere$begrænset$ skattepligt$med$den$

virkning,$at$aktierne$omfattes$af$aktieavancebeskatningsloven.$Der$kan$ ligeledes$ finde$støtte$ for$

dette$ synspunkt$ i$ den$ internationale$ skattepraksis.
65
$ Dermed$ kan$ ikkeHnæringsaktiver,$ eller$

anlægsaktiver,$ikke$afvises$at$tilhøre$det$faste$driftssted$alene$på$grund$af$aktivets$natur.$Dette$er$

da$også$afspejlet$i$den$nuværende$formulering$af$SEL$§$2,$stk.$1,$litra$a,$8.$Pkt.,$hvoraf$det$fremgår$

at:$

”For&så&vidt&angår&aktier,&omfatter$skattepligten$for$faste$driftssteder”…”$gevinst,$tab$og$
udbytte$på$selskabets$aktier,$når$afkastet$vedrører$det$faste$driftssted,&herunder&gevinst,&
tab& og& udbytte& af& aktier,& der& indgår& i& det& faste& driftssteds& anlægskapital,& samt&
genbeskatningssaldo&efter&§&31&A.”&(Markering&er&forfatternes&egen.)&

$

I$litteraturen$findes$støtte$for$at$denne$opfattelse$harmonerer$med$art.$7.$Således$er$det$fremført$

at$ ordlyden$ af$ art.$ 7$ ikke$ indeholder$ støtte$ for,$ at$ en$ sondring$ mellem$ næringsH$ og$ ikkeH
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næringsaktiver$ skal$ være$ afgørende,$men$ at$ aktiverne$ i$ stedet$ skal$ allokeres$ efter$ kriteriet$ om$

tilknytningen$til$den$erhvervsmæssige$aktivitet.
66
$

5.3.2.2%& Ledelsens%hensigt%på%beslutningstidspunktet%

Der$ kan$ som,$ nævnt$ foruden$ tilknytningen$ til$ den$ erhvervsmæssige$ aktivitet,$ lægges$ vægt$ på$

kriteriet$om$ledelsens$hensigt$på$beslutningstidspunktet.$Eftersom$det$faste$driftssted$ ikke$er$en$

selvstændig$del$af$foretagendet,$kan$det$forekomme$besynderligt$at$tillægge$ledelsens$hensigt$på$

beslutningstidspunktet$betydning,$ da$det$ juridisk$ set$ vil$ være$ foretagendets$ ledelse$der$ reelt$ vil$

være$ ansvarlig$ for$ beslutningen$ for$ både$ hovedkontoret$ og$ det$ faste$ driftssted.$ I$ praksis$ vil$

foretagendets$ øverste$ ledelse$ dog$ næppe$ være$ direkte$ involveret$ i$ alle$ det$ faste$ driftssteds$

beslutninger.$I$stedet$forekommer$det$sandsynligt,$at$det$faste$driftssteds$egen$ledelse$vil$træffe$

selvstændige$beslutninger$for$det$faste$driftssted,$som$dog$ganske$givet$ofte$vil$harmonere$med$

foretagendets$ overordnede$ ledelse.$ Dette$ vil$ dog$ stadig$ være$ at$ anse$ for$ en$ selvstændig$

beslutning$ for$ det$ faste$ driftssted,$ hvilket$må$betragtes$ på$ samme$måde,$ som$når$ beslutninger$

træffes$af$en$skattepligtig$ juridisk$person.$ I$overensstemmelse$med$kommentarerne$til$art.$7$vil,$

foruden$de$tidligere$omtalte$interne$udarbejdede$regnskaber,$tilhørende$dokumentation$være$et$

nyttigt$ udgangspunkt$ med$ henblik$ på$ at$ henføre$ indkomst$ til$ det$ faste$ driftssted.$ Som$ sådan$

tilhørende$ dokumentation$ er$ i$ litteraturen$ at$ anse$ som$ interne$ aftaler,$ bogføring$ og$ øvrige$

bevisdata.
$ 67

$ Dette$ forekommer$ dog$ ikke$ urimeligt$ under$ hensyntagen$ til$ kommentarernes$

opfattelse$af$art.$7.$Heraf$fremgår$det$at$interne$aftaler,$til$trods$for$deres$ikke$bindende$juridiske$

karakter,$vil$kunne$accepteres$af$skattemyndighederne,$såfremt$de$interne$aftaler$reflekterer$den$

virksomhed,$der$er$udført$af$delene$i$foretagendet.
68
$

Hvis$de$to$beskrevne$kriterier$ tilknytningen$til$det$ faste$driftssteds$erhvervsmæssige$aktivitet$og$

ledelsens$hensigt$på$beslutningstidspunkt,$ikke$frembringer$samme$resultat,$kan$sammenhængen$

beskrives$ således,$ at$ ledelsens$ hensigt$ på$ beslutningstidspunktet$ ikke$ vil$ kunne$ gå$ forud$ for$

kriteriet$ om$ tilknytningen$ til$ det$ faste$ driftssteds$ erhvervsdrivende$ aktivitet.$ Derfor$ betegnes$

tilknytningen$ til$ det$ faste$ driftssteds$ erhvervsmæssige$ aktivitet$ som$ det$ primære$ allokeringsH

kriterium.$
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5.3.2.3%& Driftsforbehold%

Modeloverenskomsten$indeholder$driftsstedsforbehold$i$art.$10,$stk.$4,$art.$11,$stk.$4,$art.$12,$stk.$3$

samt$art.$21,$stk.$2.$Disse$bestemmelser$skal$ læses$ i$sammenhæng$med$kollisionsHreglen$i$art.$7,$

stk.$ 7.$ Det$ fremgår$ af$ artikel$ art.$ 7,$ stk.$ 7,$ at$ art.$ 7$ skal$ anses$ for$ at$ være$ subsidiær,$ hvor$

fortjeneste$ indeholder$ indkomster,$ som$ behandles$ i$ andre$ artikler$ i$ modeloverenskomsten,$ da$

sådanne$ således$ ikke$ skal$ berøres$ af$ bestemmelserne$ i$ art.$ 7.$ Som$ udgangspunkt$ vil$ renter,$

udbytte$og$royalties$dermed$skulle$behandles$efter$reglerne$i$de$respektive$artikler.$Eftersom$disse$

artikler$ indeholder$driftsstedsforbehold,$vil$udbytte,$renter$og$royalties$som$følge$heraf,$alligevel$

skulle$ behandles$ efter$ art.$ 7,$ hvis$ modtageren$ driver$ erhvervsvirksomhed$ gennem$ et$ fast$

driftssted$ i$ kildelandet,$og$de$bagved$ liggende$aktier,$ fordringer$og/eller$ rettigheder$mv.$har$en$

direkte$ forbindelse$ med$ det$ faste$ driftssted.$ Dette$ betyder,$ at$ den$ forrang$ som$ art.$ 7,$ stk.$ 7$

tildeler$disse$bestemmelser,$kun$får$forrang,$hvis$enten$der$ikke$er$et$fast$driftssted$i$kildelandet$

eller$ der$ er$ et$ fast$ driftssted$ i$ kildelandet$ og$ de$ omhandlede$ indtægter$ ikke$ har$ en$ direkte$

forbindelse$ med$ det$ faste$ driftssted.
69
$ Dette$ kan$ illustreres$ ved$ nedenstående$ eksempel$ om$

udbytte.$

$
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I$dette$eksempel$udbetaler$selskabet$C,$beliggende$i$stat$B,$udbytte$til$foretagendets$hovedkontor,$

beliggende$i$stat$A.$Selskabet$C$har$en$direkte$forbindelse$til$det$faste$driftssted,$som$også$ligger$i$

stat$B.$Driftsstedsforbeholdet$i$art.$10,$stk.$4$medfører,$at$udbyttet$i$dette$tilfælde,$skal$medtages$

til$det$faste$driftssteds$indkomst$i$henhold$til$art.$7.$

Konsekvensen$af$driftsstedforbeholdene$kan$beskrives$således,$at$driftsstedsstatens$beskatning$af$

udbytte,$renter$og$royalties$ikke$begrænses$af$art.$10H12$i$det$omfang,$de$pågældende$indtægter$

har$en$direkte$forbindelse$til$det$faste$driftssted.$

Hvad$ der$ præcist$ skal$ forstås$ ved$ en$ direkte$ forbindelse,$ er$ hverken$ defineret$ i$ modelH

overenskomsten$eller$dens$kommentarer.$Det$er$dog$i$kommentarerne$til$art.$10$om$beskatning$af$

udbytte$ beskrevet,$ at$ der$ med$ driftsstedforbeholdet$ er$ taget$ afstand$ fra$ force$ of$ attraction$

princippet$og$forklaringerne$falder$sammen$med$dem,$der$gives$i$kommentarerne$til$art.$7.
70
$Den$

direkte$ forbindelse$ skal$ dermed$ næppe$ fortolkes$ som$ indeholdende$ et$ krav$ om,$ at$ aktier,$

fordringer$ og$ rettigheder$ skal$ have$ en$ særlig$ kvalificeret$ tilknytning$ til$ det$ faste$ driftssted.$

Driftsstedsforbeholdene$ i$ art.$ 10H12$ skal$ derfor$ tillægges$ den$ betydning,$ at$ udbytte,$ renter$ og$

royalties$ skal$ medgå$ i$ det$ faste$ driftssteds$ indkomst,$ hvis$ indkomsten$ på$ baggrund$ af$ de$

almindelige$allokeringsprincipper$i$art.$7,$stk.$2$og$stk.$3$skal$henføres$til$det$faste$driftssted.
71
$

For$så$vidt$angår$driftsstedforbeholdet$i$art.$21,$stk.$2$har$dette$en$anden$funktion$end$dem$i$art.$

10H12.$Art.$21$omhandler$andre$indkomster,$der$oppebæres$af$en$person$der$er$hjemmehørende$i$

en$ af$ de$ kontraherende$ stater,$ såfremt$ disse$ indkomster$ ikke$ er$ omfattet$ i$ de$ øvrige$ artikler.$

Erhvervsindkomst$bliver$som$nævnt$omfattet$af$art.$7,$stk.$1,$hvorefter$erhvervsindkomst$grundet$

dens$ omtale$ heri$ ikke$ bliver$ berørt$ af$ art.$ 21,$ som$ således$ er$ mere$ subsidiær$ end$ art.$ 7.$

Anvendeligheden$af$art.$21,$stk.$2$er$derfor$yderst$begrænset$i$denne$sammenhæng.$

Allokeringen$af$udbytte,$renter$og$royalties$til$faste$driftssteder$i$intern$dansk$skatteret,$minder$i$

al$ væsentlighed$ om$ de$ allokeringsprincipper$ der$ findes$ i$ modeloverenskomsten$ og$ de$

underliggende$ driftsstedforbehold.$ Herved$ skal$ forstås,$ at$ der$ i$ driftsstedsforbeholdene,$ som$

ovenfor$beskrevet,$ved$allokering$af$indkomst$i$forbindelse$med$udbytte,$renter$og$royalties,$skal$

tillægges$ de$ almindelige$ allokeringsprincipper$ i$ overensstemmelse$med$ art.$ 7,$ stk.$ 2$ og$ 3.$ Ved$
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allokeringen$ af$ renter$ og$ royalties$ til$ et$ fast$ driftssted$ i$ Danmark,$ skal$ allokeringen$ ske$ på$

baggrund$af$de$generelle$allokeringskriterier$ i$henhold$til$SEL$§$2,$stk.$1,$ litra$a.$Som$følge$heraf$

skal$ renter$ og$ royalties$ reelt$ underkastes$ samme$ vurdering$ om$ tilknytningen$ til$ det$ faste$

driftssteds$ erhvervsmæssige$ aktivitet,$ som$ de$ skal$ i$ overensstemmelse$ med$ modelH

overenskomstens$allokeringsprincipper.$

For$ så$ vidt$ angår$ behandlingen$ af$ udbytte$ er$ der$ som$ tidligere$ nævnt$ taget$ eksplicit$ stilling$ til$

dette$i$selve$ordlyden$af$SEL$§$2,$stk.$1,$litra$a.$Det$følger$af$denne,$at$gevinst,$tab$og$udbytte$på$

selskabets$ aktier$ skal$ medregnes$ til$ det$ faste$ driftssteds$ skattepligtige$ indkomst,$ når$ afkastet$

vedrører$ det$ faste$ driftssted.$ Dermed$ kan$ det$ udledes,$ at$ der$ i$ al$ væsentlighed$ er$

overensstemmelse$ mellem$ intern$ dansk$ skatteret$ og$ modeloverenskomsten$ i$ forbindelse$ med$

allokeringen$af$udbytte,$renter$og$royalties.$

5.3.3)3 Indirekte)metode)

Der$ kan$ i$ henhold$ til$ art.$ 7,$ stk.$ 4$ allokeres$ efter$ den$ indirekte$ metode$ som$ alternativ$ til$ den$

ovenfor$ beskrevne$ direkte$ metode.$ Ved$ allokering$ af$ et$ foretagendes$ fortjeneste$ efter$ den$

indirekte$metode$benyttes$en$fordelingsnøgle,$hvilket$dog$forudsætter,$at$det$har$været$sædvane$i$

den$ kontraherende$ stat$ samt,$ at$ resultatet$ heraf$ er$ i$ overensstemmelse$med$de$principper$ der$

fremgår$af$den$direkte$metode$ i$art.$7.$Til$ forskel$ fra$den$direkte$metode$adskiller$den$ indirekte$

metode$sig$ved,$at$det$faste$driftssted$bliver$anset$for$en$del$af$foretagendet$og$således$ikke$som$

en$ selvstændig$ enhed.$Den$ indirekte$metode$ kan$ anvendes$på$ to$måder,$ herved$ forstås$ at$ den$

enten$ kan$ anvendes$ som$en$ generel$ fordelingsmetode,$ eller$ som$et$ supplement$ til$ den$ direkte$

metode.
72
$

5.3.3.1%& Den%indirekte%som%en%generel%fordelingsmetode%

Når$den$indirekte$metode$anvendes$som$allokeringsmetode$for$et$foretagendes$indkomst,$kan$der$

opstå$særlige$problemstillinger$herved.$Problemstillingen$vil,$i$modsætning$til$den$direkte$metode$

hvor$selve$indkomstgrundlaget$blev$allokeret$til$det$faste$driftssted,$for$det$første$afspejle$sig$i,$at$

foretagendets$ globalindkomst$ skal$ opgøres$ af$ begge$ kontraherende$ stater$ på$ baggrund$ af$ en$

fordelingsnøgle.$Dette$vil$medføre$et$kontrolproblem$for$de$involverede$stater,$da$deres$mulighed$

for$ at$ kontrollere$ foretagendets$ globalindkomst$ i$ vid$ udstrækning$ kan$ være$ begrænset,$ uden$
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eventuelle$ aftaler$ om$ oplysningspligt$ af$ indkomsten$ i$ den$ anden$ kontraherende$ stat.$ Dette$

medfører$en$væsentlig$risiko$for,$at$foretagendets$globalindkomst$reelt$vil$være$opgjort$forskelligt$

i$ de$ kontraherende$ stater,$ med$ potentiel$ dobbeltbeskatning$ som$ følge$ heraf.$ Når$ globalH

indkomsten$ er$ opgjort$ i$ de$ to$ kontraherende$ stater,$ vil$ der$ efterfølgende$ skulle$ allokeres$ på$

baggrund$ af$ en$ fordelingsnøgle.$ Ifølge$ kommentarerne$ til$ modeloverenskomsten$ er$ fordelingsH

nøglerne$ inddelt$ i$ tre$hovedkategorier,$en$der$ fordeler$på$baggrund$af$ foretagendets$ indtægter,$

en$der$fordeler$på$baggrund$af$foretagendets$udgifter$og$endelig$en$der$fordeler$på$baggrund$af$

fordelingen$af$foretagendets$kapitalstruktur.$Ud$fra$staternes$valg$af$fordelingsnøgler$vil$der$kunne$

opstå$ en$ risiko$ for$ dobbeltbeskatning,$ såfremt$de$ to$ kontraherende$ stater$ anvender$hver$deres$

fordelingsnøgle,$ da$dette$ kan$medføre$ at$ der$ opnås$ vidt$ forskellige$ resultater.$Det$ er$ ikke$ givet$

hvilket$hovedkriterium$der$bør$lægges$til$grund$for$valg$af$fordelingsnøgle,$og$der$er$således$ikke$

en$ specifik$ fordelingsnøgle$ der$ har$ forrang$ for$ andre.$ I$ stedet$ bør$ det$ bedst$ egnede$ hovedH

kriterium$lægges$til$grund$for$valget$af$fordelingsnøglen,$da$det$som$betingelse$for$benyttelsen$af$

den$ indirekte$ metode$ til$ allokering$ er,$ at$ resultatet$ heraf$ med$ rimelighed$ kan$ siges$ at$ være$ i$

overensstemmelse$med,$hvad$der$vil$være$fremkommet$ved$den$direkte$metode.
73
$

5.3.3.2%& Den%indirekte%som%supplement%til%den%direkte%metode%

Den$ indirekte$ metode$ anvendes$ i$ flere$ stater$ som$ supplement$ til$ den$ direkte$ metode,$ hvilket$

blandt$ andet$ er$ tilfældet$ i$ Danmark.$ Den$ indirekte$ metode$ kan$ således$ i$ visse$ situationer$

inddrages$som$supplement$til$den$direkte$metode.$Dette$vil$kunne$ske$hvor$den$direkte$metode$

som$ følge$af$manglende$ regnskabsmateriale$eller$ lignende$dokumentation$er$uanvendelig,$ samt$

som$supplement$til$fordelingen$af$konkrete$udgifter.$I$situationer$i$dansk$skatteret,$hvor$der$intet$

regnskabsmateriale$ findes,$ må$ der$ i$ stedet$ for$ alene$ at$ allokere$ efter$ den$ indirekte$ metode,$

fastsættes$ en$ skattepligtig$ indkomst$ ved$ udøvelse$ af$ et$ skatteskøn.$ Der$ skal$ dog$ i$ denne$

forbindelse$inddrages$den$indirekte$metode$som$supplement$hertil.
$74
$

I$ praksis$ vil$ den$ indirekte$ metode$ som$ oftest$ blive$ anvendt$ som$ supplement$ til$ fordelingen$ af$

konkrete$ udgifter$ mellem$ det$ faste$ driftssted$ og$ hovedkontoret,$ hvilket$ i$ kommentarerne$ til$
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modeloverenskomsten$også$anses$som$en$nødvendighed$i$visse$situationer,$herunder$eksempelvis$

administrationsomkostninger.
75
$

De$problemstillinger,$der$ kan$opstå$ved$brug$af$den$ indirekte$metode$ som$generelt$ allokeringsH

kriterium,$vil$ligeledes$kunne$opstå,$når$den$indirekte$metode$anvendes$supplerende.$Metoden$vil$

stadig$være$forbundet$med$et$skøn,$og$resultatet$af$en$fordeling$vil$kunne$variere$væsentligt$på$

baggrund$af$valget$af$fordelingsnøglen.$
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5.4)3 Allokering)af)kapital)

5.4.1)3 Indledning)

Der$ er$ i$ den$ internationale$ teori$ og$ praksis$ en$ væsentlig$ uenighed$ om,$ hvordan$ udgifterne$

forbundet$ med$ finansieringen$ af$ et$ fast$ driftssteds$ erhvervsmæssige$ aktivitet$ skal$ behandles.$

Diskussionen$ i$denne$ forbindelse$har$herunder$gået$på,$hvordan$det$ faste$driftssteds$dotationsH

kapital$ skal$ opgøres.$ Der$ vil$ i$ det$ følgende$ blive$ redegjort$ for,$ hvordan$ dotationskapitalen$ skal$

opgøres,$ samt$ betydningen$ af$ denne$ i$ forbindelse$ med$ opgørelsen$ af$ et$ fast$ driftssteds$

finansieringsudgifter.$

5.4.2)3 Dotationskapital)

Når$der$i$forhold$til$et$fast$driftssted$omtales$en$egenkapital,$er$dette$ikke$et$retvisende$udtryk,$da$

det$ faste$ driftssted$ i$ civilretlig$ henseende$ er$ en$ uselvstændig$ del$ af$ det$ samlede$ foretagende,$

hvorfor$der$som$følge$heraf$ikke$kan$være$tale$om$en$egentlig$egenkapital.$I$stedet$for$egenkapital$

bliver$begrebet$dotationskapital$anvendt.$Dotationskapitalen$er$i$ litteraturen$blandt$andet$blevet$

defineret$ som$modsætningen$ til$ den$ kapital$ der$ skal$ forrentes,$ hvilket$ dermed$ også$ inkluderer$

eventuelle$ uforrentede$ interne$ lån$ mellem$ det$ faste$ driftssted$ og$ hovedkontoret$ i$ dotationsH

kapitalen.$ Alternativt$ er$ dotationskapital$ blevet$ defineret$ som$ det$ faste$ driftssteds$ egenkapital,$

hvorefter$ interne$ uforrentede$ lån$ ikke$ tilhører$ dotationskapitalen.
76
$ Den$ sidstnævnte$ definition$

finder$støtte$i$administrativ$praksis,$hvor$dotationskapitalen$i$forbindelse$med$tynd$kapitalisering$

er$ defineret$ som$ det$ faste$ driftssteds$ aktiver$ fratrukket$ dens$ gæld,$ hermed$ også$ den$ interne$

uforrentede$gæld.
77
$ Størrelsen

$
af

$
dotationskapitalen$ skal$ være$ tilstrækkelig$ til$ at$understøtte$de$

funktioner$det$faste$driftssted$udøver,$de$aktiver$der$anvendes$og$de$risici$som$det$påtager$sig.
78
$

Der$findes$forskellige$metoder$til$at$opgøre$dotationskapitalen.$

I$og$med$at$det$faste$driftssted$reelt$er$en$uselvstændig$del$af$det$samlede$foretagende,$kan$der$

under$hensyntagen$hertil$argumenteres$for,$at$det$faste$driftssted$skal$anses$for$udstyret$med$en$

forholdsmæssig$ del$ af$ det$ samlede$ foretagendes$ uforrentede$ kapital.$ Til$ dette$ synspunkt$

anvendes$kapitalspejlsmetoden$til$opgørelse$af$det$faste$driftssteds$dotationskapital.$
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I$modsætning$hertil$kan$der$ved$opgørelsen$af$dotationskapitalen,$med$henvisning$til$fiktionen$om$

det$ faste$ driftssteds$ selvstændighed,$ argumenteres$ for$ at$ den$ skal$ opgøres$ som$ var$ det$ faste$

driftssted$ et$ selvstændigt$ foretagende.$ Der$ er$ to$ opgørelsesmetoder$ som$ afspejler$ dette,$ det$

drejer$sig$henholdsvis$om$sammenligningsmetoden$og$kapitalkravsmetoden.$Der$vil$i$det$følgende$

redegøres$for$de$nævnte$dotationskapitalopgørelsesmetoder.$

5.4.2.1%& Kapitalspejlsmetoden%

Ved$opgørelse$af$dotationskapitalen$ved$kapitalspejlsmetoden,$ tages$der$udgangspunkt$ i,$ at$det$

faste$driftssted$er$en$uselvstændig$del$af$det$samlede$foretagende.$Det$fremgår$derfor$af$denne$

metode,$at$forholdet$mellem$det$faste$driftssteds$dotationskapital$og$dets$gæld$forholdsmæssigt$

skal$ afspejle$ det$ samlede$ foretagendes$ forhold$ mellem$ egenkapital$ og$ gæld.$ I$ litteraturen$ er$

kapitalspejlsmetoden$ primært$ opfattet$ som$ en$ subsidiær$ metode$ til$ opgørelse$ af$ dotationsH

kapitalen.$ Som$ eksempel$ herpå$ kan$ metoden$ benyttes$ ved$ at$ der$ først$ allokeres$ den$ faktiske$

gæld
79
,$som$uproblematisk$kan$allokeres,$og$herefter$fordeles$den$resterende$del$af$driftsstedets$

kapital$ efter$ forholdet$mellem$det$ samlede$ foretagendes$ egenkapital$ og$ gæld$ i$ henhold$ til$ den$

reelle$ kapitalspejlsmetode.
80
$ Herved$ ses$ der$ ved$ fordelingen$ af$ den$ overskydende$ kapital$ reelt$

bort$fra$den$del$af$gælden,$der$direkte$kan$allokeres$til$det$faste$driftssted.$

Kapitalspejlsmetoden$kan$på$baggrund$af$ovenstående$betragtes$som$en$metode$til$at$bestemme$

dotationskapitalen$ ved$ en$ indirekte$ metode.$ Der$ vil$ som$ følge$ heraf$ være$ praktiske$ problemH

stillinger$forbundet$herved.$Eksempelvis$vil$de$kontraherende$staters$mulighed$for$at$kontrollere$

de$ bagvedliggende$ oplysninger$ være$ begrænsede.$ Som$ udgangspunkt$ bør$ resultatet$ af$ denne$

metode$ dog$ ses$ som$ rimelig,$ såfremt$ det$ faste$ driftssted$ og$ hovedkontoret$ ikke$ har$ forskellige$

funktioner,$da$de$ellers$kan$have$betydeligt$forskellige$kapitalbehov.$I$intern$dansk$ret$har$denne$

metode$ikke$været$tillagt$nogen$afgørende$betydning.
81
$

5.4.2.2%& Sammenligningsmetoden%

Som$ ovenfor$ nævnt$ tager$ sammenligningsmetoden$ udgangspunkt$ i$ fiktionen$ om$ det$ faste$

driftssted$ som$en$uafhængig$del$ af$ foretagendet.$Herved$ skal$ størrelsen$ af$ det$ faste$driftssteds$

dotationskapital$fastsættes$som$var$det$en$selvstændig$enhed.$Dette$vil$i$denne$sammenhæng$ske$
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ved$en$sammenligning$af$egenkapitalen$i$uafhængige$selskaber,$der$udøver$samme$eller$lignende$

virksomhed,$ samt$ har$ samme$ risiko$ profil.$ Selvstændighedsfiktionen$ i$ modeloverenskomsten$

beskriver$ foruden$ sammenlignelige$ virksomheder,$ at$ disse$ skal$ udøves$på$ samme$eller$ lignende$

betingelser.$For$at$egenkapitalen$i$et$uafhængigt$selskab$skal$kunne$sammenlignes$til$opgørelsen$

af$ et$ fast$ driftssteds$ egenkapital,$ må$ det$ sammenlignelige$ selskab$ derfor$ udøve$ virksomhed$ i$

samme$eller$lignende$branche.$

Når$de$sammenlignelige$selskaber$er$fundet,$vil$en$sammenligning$af$disses$egenkapitaler$danne$

grundlaget$ for$ opgørelsen$ af$ det$ faste$ driftssteds$ dotationskapital.$ Afhængigt$ af$ de$ udvalgte$

selskaber,$ kan$ der$ ved$ opgørelsen$ efter$ denne$ metode$ opstå$ betydelige$ praktiske$ problemH

stillinger.$Således$kan$de$enkelte$sammenlignede$selskaber$give$et$gennemsnit,$som$ikke$afspejler$

selskabers$ egenkapital,$ da$ nogle$ selskabers$ kapitalbehov$ kan$ være$ væsentligt$ over$ eller$ under$

dette$ gennemsnit.$ Herudover$ kan$ nogle$ af$ sammenligningsvirksomhederne$ have$ særlige$ ønsker$

eller$behov,$som$skiller$sig$ud$fra$branchenormen,$hvilket$i$sidste$ende$kan$forrykke$den$opgjorte$

dotationskapital$for$det$faste$driftssted.$

5.4.2.3%& Kapitalkravsmetoden%

Denne$metode$tager$ ligeledes$udgangspunkt$ i$det$faste$driftssted$som$en$selvstændig$del$af$det$

samlede$ foretagende.$ I$ stedet$ for$ at$ sammenligne$ med$ de$ sammenlignelige$ selskaber,$ skal$

dotationskapitalen$ ved$ denne$metode$ opgøres$ ud$ fra$ hvilke$minimums$ kapitalkrav$ der$ er$ i$ den$

stat,$hvori$der$udøves$virksomhed.$Man$anser$derfor$reelt$det$faste$driftssted$for$at$være$på$den$

sikre$side$i$forhold$til$størrelsen$af$dotationskapitalen,$ved$at$opfylde$de$selskabsretslige$minimale$

kapitalkrav.$

Der$er$flere$væsentlige$argumenter$der$taler$imod$brugen$af$denne$metode.$Væsentligst$er,$at$de$

selskabsretlige$kapitalkrav$ sjældent$ søger$at$afspejle$de$kapitalkrav,$der$ i$ virkeligheden$stilles$ til$

selskaberne,$da$disse$hurtigt$kan$blive$betydeligt$større$og$tilsvarende$kan$være$endog$meget$små$

i$ tilfælde$ af$mindre$ virksomheder.$ Hertil$må$ det$ også$ fastslås,$ at$ det$ ikke$ er$muligt$ at$ finde$ et$

kapitalkrav$der$rammer$alle$virksomhedstyper$og$brancher$i$en$stat,$men$minimumskravene$alene$

kan$ antages$ at$ give$ kreditorerne$ en$ vis$ form$ for$ minimumsbeskyttelse.$ Modargumenterne$

afspejler$ sig$ ligeledes$ i$ den$ praktiske$ brug$ af$ denne$ opgørelsesmetode,$ da$ den$ uden$ for$ den$

finansielle$sektor$er$ganske$lidt$anvendt.$
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5.4.3)3 Det)faste)driftssteds)finansieringsudgifter)

Der$er$i$mindre$omfang$taget$stilling$til$betydningen$af$opgørelsen$af$dotationskapitalen$i$det$faste$

driftssted$i$international$skattepraksis.$Der$har$ligeledes$ikke$været$fundet$anledning$til$at$anfægte$

størrelsen$ af$ det$ faste$ driftssteds$ finansieringsudgifter$ på$ baggrund$ af$ dotationskapitalens$

størrelse.$Kommentarerne$ til$modeloverenskomsten$er$på$dette$område$ ikke$klare$og$konkrete,$

hvorfor$interne$gennemførselsregler$som$følge$heraf$skal$tillægges$væsentlig$betydning$ved$valg$af$

metoder$til$opgørelsen$af$det$faste$driftssteds$finansieringsudgifter.
82
$

I$intern$dansk$skatteret$er$der$foruden$bestemmelsen$i$SEL$§$11,$stk.$5$ikke$direkte$regulering$af$et$

fast$ driftssteds$ finansieringsudgifter.$ Hvilke$ finansieringsudgifter$ der$ kan$ fradrages$ er$ således$

reguleret$ af$ de$ almindelige$ regler$ for$ indkomstopgørelsen.$ Disse$ finder$ anvendelse$ på$ de$

finansielle$ udgifter,$ der$ skal$ allokeres$ til$ det$ faste$ driftssted.$ Til$ allokeringen$ af$ de$ finansielle$

udgifter$ er$ det$ de$ generelle$ kriterier$ for$ allokering$ af$ indkomst,$ som$ er$ beskrevet$ tidligere$ i$

indeværende$kapitel,$der$skal$benyttes.$Ved$vurderingen$af$hvordan$foretagendets$gæld,$herunder$

udgifter$forbundet$hermed,$skal$allokeres,$skal$det$således$undersøges$hvilken$tilknytning$gælden$

har$til$det$faste$driftssteds$erhvervsmæssige$aktivitet,$herunder$hvad$lånet$er$anvendt$til.$Dette$vil$

blive$behandlet$senere$i$dette$kapitel$under$afsnittet$interne$ydelser.$

I$dansk$praksis$har$dotationskapitalopgørelsen$spillet$en$begrænset$rolle,$hvor$dotationskapitalen$

ganske$vist$kan$danne$udgangspunkt$for$en$efterfølgende$korrektion$eller$som$bevisbedømmelse,$

men$ ellers$ har$ opgørelsesmetoderne$ som$ beskrevet$ ovenfor$ ikke$ haft$ indflydelse$ på$ et$ fast$

driftssteds$ finansieringsudgifter.$Derimod$ kan$ ledelsens$hensigt$ på$dispositionstidspunktet$ få$ en$

reel$betydning,$ for$eksempel$hvor$en$gældspost$ ikke$har$en$klar$ tilknytning$til$hverken$det$ faste$

driftssted$ eller$ hovedkontoret,$ og$ metodens$ subjektive$ natur$ derfor$ vil$ kunne$ hjælpe,$ hvor$ de$

objektive$metoder$ikke$er$tilstrækkelige.$
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$Beskatning$af$international$erhvervsindkomst$(1.$udg.,$2000,$N.$WintherHSørensen,$s.$444ff.)$
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5.5)3 Interne)ydelser)
Som$det$er$forklaret$tidligere,$vil$behandlingen$af$allokering$af$indkomst$og$interne$ydelser$mellem$

hovedkontoret$ og$ det$ faste$ driftssted$ blive$ behandlet$ som$ to$ selvstændige$ dele.$ Tidligere$ er$

problemstillinger$ i$ forbindelse$ med$ allokering$ af$ indkomst$ blevet$ behandlet,$ hvorfor$ der$ i$ det$

følgende$søges$redegjort$for$problemstillingerne$ved$interne$ydelser$mellem$hovedkontoret$og$det$

faste$driftssted.$Som$grundlag$ for$dette$benyttes$den,$efter$OECD$og$ intern$dansk$ret,$anvendte$

selvstændighedsfiktion$ –$ den$begrænsede$ selvstændighedsfiktion$ –$ som$ redegjort$ for$ tidligere$ i$

dette$ kapitel.$ Som$ det$ fremgår$ heraf,$ skal$ der$ ikke$ ske$ opgørelse$ af$ interne$ ydelser$ mellem$

hovedkontoret$ og$ det$ faste$ driftssted$ på$ armslængde$ vilkår,$medmindre$ den$ relevante$ interne$

ydelse$har$tilknytninger$til$den$indkomstskabende$aktivitet.$

Der$ bliver$ i$ det$ følgende$ fokuseret$ på$ interne$ ydelser$ af$ typerne$ varer,$ tjenesteydelser$ og$ lån.$

Disse$vil$blive$belyst$ud$fra$både$modeloverenskomstens$tilgang$og$danske$intern$ret.$

5.5.1)3 Interne)transaktioner)af)varer)

Ved$ indkomstopgørelsen$ ved$ interne$ transaktioner$ af$ varer,$ skal$ der$ jf.$ modeloverenskomsten$

sondres$ mellem,$ om$ varen$ har$ tilknytning$ til$ den$ indkomstskabende$ aktivitet$ eller$ ej.$ Såfremt$

varen$kan$tilknyttes$den$indkomstskabende$aktivitet,$skal$der$ved$indkomstopgørelsen$opgøres$en$

indtægt$ hos$ den$ ydende$ enhed$ og$ en$ udgift$ hos$ den$ modtagende$ enhed,$ baseret$ på$

armslængdepriser.$ Hvis$ det$ ikke$ er$ tilfældet$ skal$ der$ i$ stedet$ ske$ en$ fordeling$ af$ omkostninger$

forbundet$ med$ varen,$ blandt$ de$ enheder$ der$ har$ benyttet$ varen.$ Denne$ tilgang$ finder$ blandt$

andet$ støtte$ i$ kommentarerne$ til$ modeloverenskomstens$ art.$ 7,$ stk.$ 3.$ Heraf$ udledes,$ at$ i$

forbindelse$med$interne$transaktioner$mellem$hovedkontoret$og$det$faste$driftssted$af$varer$med$

henblik$på$videre$salg,$det$være$sig$færdigvarer$eller$halvfabrikater,$vil$denne$interne$transaktion$

have$ en$ nær$ tilknytning$ til$ foretagendets$ indkomstskabende$ aktivitet.$ Der$ vil$ derfor$ i$ dette$

tilfælde,$i$øvrigt$i$overensstemmelse$med$den$begrænsede$selvstændighedsfiktion,$skulle$tillægges$

disse$transaktioner$fiktive$indtægter$og$udgifter$svarende$til$armslængdepriser.$

Som$ undtagelse$ til$ den$ ovenfor$ fremlagte$ opfattelse$ kan$ nævnes$ bestemmelsen$ i$ modelH

overenskomstens$ art.$ 7,$ stk.$ 5.$ Af$ denne$ bestemmelse$ fremgår$ det,$ at$ det$ ikke$ er$ muligt$ at$

henføre$fortjeneste$til$det$faste$driftssted,$såfremt$den$omhandlende$ydelse$blot$har$fungeret$som$
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vareindkøb$ for$ det$ samlede$ foretagende.$ Denne$ bestemmelse$ kan$ ses$ i$ sammenhold$ med$

modeloverenskomstens$art.$5,$stk.$4,$litra$d,$hvoraf$det$fremgår,$at$der$ikke$kan$statueres$et$fast$

driftssted,$ såfremt$et$ forretningssted$ i$ en$ fremmed$ stat$udelukkende$ foretager$ indkøb$af$ varer.$

Det$ er$ i$ denne$ forbindelse$ væsentligt$ at$ holde$ sig$ for$ øje,$ at$ bestemmelsens$ art.$ 7,$ stk.$ 5$

udelukkende$behandler$varekøb$og$ikke$andre$af$de$hjælpeH$og$støttefunktioner,$som$bliver$nævnt$

i$bestemmelserne$i$art.$5,$stk.$4.$Det$må$derfor$ikke$kunne$fortolkes$bredere$end$til$omhandlingen$

af$ varekøb.$Problemstillinger$ som$kan$opstå$efter$denne$bestemmelse$er$ fortolkningen$af,$hvad$

der$ falder$ ind$ under$ begrebet$ vare.$ Bestemmelsen$ i$ den$ danske$ oversættelse$ af$ modelH

overenskomsten$fremstår$således:$

art.& 7.5& ”Ingen& fortjeneste& skal& kunne& henføres& til& et& fast& driftssted,& blot& fordi& det& faste&

driftssted&har&foretaget&vareindkøb&for&foretagendet.”&

I$den$engelske$originaltekst$fremstår$bestemmelsen$på$følgende$måde:$

art.&7.5&”No&profits&shall&be&attributed&to&a&permanent&establishment&by&reason&of&the&mere&

purchase&by&that&permanent&establishment&of&goods&or&merchandise&for&the&enterprise.”&

Det$må$ud$ fra$en$ fortolkning$af$den$danske$og$engelske$ tekst$kunne$ fremføres,$at$den$engelske$

betegnelse$favner$bredere$end$det$danske$begreb$vare.$Niels$WintherHSørensen$tager$i$Beskatning&

af& international& erhvervsindkomst$ stilling$ til$ denne$ uoverensstemmelse$ mellem$ omfanget$ af$

begrebet$ i$ originalteksten$ og$ den$ danske$ oversættelse.$ Det$ fastslås$ at$ begrebet$ vare& i$ denne$

sammenhæng$må$tillægges$den$noget$bredere$opfattelse,$som$den$engelske$bestemmelse$giver.$

Der$ har$ tidligere$ i$ intern$ dansk$ ret$ ikke$ været$ fuldstændig$ klarhed$ og$ enighed$ angående$

behandlingen$ af$ interne$ transaktioner$med$ varer$mellem$ hovedkontoret$ og$ det$ fastedriftssted.$

Der$er$i$forbindelse$med$indførelsen$af$territorialprincippet$(SEL$§$8,$stk.$2)$i$dansk$skatteret,$samt$

vedtagelsen$ af$ SEL$ §$ 8,$ stk.$ 4$ og$ ophævelsen$ af$ SEL$ §$ 7A,$ stk.$ 2,$ sket$ en$ præcisering$ af$

problemstillingen.$Som$det$fremgår$af$SEL$§$8,$stk.$2$vil$indkomst$fra$et$fast$driftssted$placeret$i$en$

fremmed$ stat,$ til$ et$ her$ i$ landet$ skattepligtigt$ selskab,$ ikke$ skulle$ medregnes$ ved$ selskabets$

indkomstopgørelse.$ I$ de$ situationer,$ hvor$ der$ sker$ interne$ transaktioner$ af$ varer$ til$ et$ dansk$

hovedkontor$fra$et$fast$driftssted$i$en$fremmed$stat$eller$til$et$dansk$driftssted$fra$et$udenlandsk$

hovedkontor,$finder$SEL$§$8,$stk.$4,$1.$led$anvendelse.$Heraf$fremgår$det,$at$en$sådan$transaktion$
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skal$sidestilles$med$erhvervelse$fra$et$koncernforbundet$selskab$og$yderligere$at$SEL$§$8B$finder$

anvendelse.$Af$SEL$§$8B$fremgår$det,$at$den$danske$enhed$–$enten$hovedkontoret$eller$det$faste$

driftssted$ alt$ efter$ situationen$ –$ indtræder$ i$ den$ overdragende$ enheds$ anskaffelsessum$ og$

anskaffelsestidspunkt,$ såfremt$ dette$ ikke$ medfører$ genvundne$ afskrivninger,$ gevinst$ eller$ tab,$

eller$at$den$udenlandske$skat$bliver$udskudt.$Som$det$kan$ses$ud$af$bestemmelsen,$er$formålet$at$

fastlægge,$hvilken$ indgangsværdi$selskabet$skal$benytte,$samt$som$det$ fremgår$af$TfS$2005,$369$

LR,$ at$ lukke$ et$ ”hul”$ i$ skattelovgivningen$ ved$ at$ forhindre$ stepHup$ modeller,$ hvor$ man$

omstrukturerer$sig$til$et$forbedret$afskrivningsgrundlag.$

I$ de$ tilfælde$ hvor$ den$modsatte$ situation$ finder$ anvendelse$ –$ der$ sker$ interne$ transaktioner$ af$

varer$fra$et$dansk$hovedkontor$til$et$fast$driftssted$i$en$fremmed$stat$eller$fra$dansk$driftssted$til$

et$ udenlandsk$ hovedkontor$ –$ vil$ SEL$ §$ 8,$ stk.$ 4,$ 2.$ led$ finde$ anvendelse.$ Heraf$ fremgår$ det$ at$

sådanne$transaktioner$skal$sidestilles$med$salg$til$et$koncernforbundet$selskab$til$handelsværdien$

på$ overførelsestidspunktet.$ Som$det$ kan$ ses$ af$ bestemmelsen,$ gives$ der$ udtryk$ for,$ at$ der$ skal$

benyttes$ armslængdepriser$ i$ forbindelse$ med$ opgørelsen$ af$ indtægter$ og$ omkostninger.$ Det$

fremgår$ ligeledes$ direkte$ af$ bestemmelsen,$ at$ det$ er$ overførselstidspunktet,$ der$ har$ afgørende$

indflydelse$på$prisfastsættelsen.$

Som$ undtagelse$ til$ bestemmelserne$ i$ SEL$ §$ 8,$ stk.$ 4$ kan$ nævnes$ tilfældet,$ hvor$ der$ er$ valgt$

international$ sambeskatning$ jf.$ SEL$ §$ 31$ A.$ I$ dette$ tilfælde$ vil$ territorial$ princippet$ ikke$ være$

gældende$ og$ enheden$ i$ den$ fremmede$ stat$ vil$ falde$ under$ dansk$ beskatning$ efter$ de$ samme$

bestemmelser$som$fuldskattepligtige.$

Der$kan$ud$fra$ovennævnte$bestemmelse$SEL$§$8$stk.$4$opstå$den$situation,$at$der$sker$beskatning$

af$ urealiserede$ aktiver.$ Netop$ med$ udgangspunkt$ i$ denne$ situation$ vedrørende$ beskatning$ af$

urealiserede$aktiver,$kan$spørgsmålet$stilles,$om$intern$dansk$skatteret$strider$mod$EUHretten,$idet$

det$kan$være$i$strid$med$etableringsfriheden$efter$EFHtraktaten$art.$43.$Der$bliver$i$TfS$2008,$161$

SR$blandt$andet$stillet$ spørgsmål$ til$ Skatterådet,$om$hvorvidt$ovennævnte$bestemmelser$ strider$

mod$ EUHretten,$ nærmere$ bestemt$ EFHtraktaten$ art.$ 43.$ Skatterådet$ afviser,$ at$ de$ danske$

bestemmelser$ skulle$ være$ i$ strid$ med$ EUHretten.$ Skatterådet$ afviser$ ligeledes$ at$ spørgers$
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henvisning$ til$ sag$ CH9/02$ ”Hughes& de& Lasteyrie& du& Saillant”83$ kan$ sammenlignes$ med$ denne$

situation.$ Den$ benyttede$ argumentation$ af$ Skatterådet$ i$ denne$ sag$ findes$ af$ forfatterne$ til$

Skatteretten&384&ikke$overbevisende,$samt$at$det$formentligt$må$antages$af$EFHdomstolen$vil$finde$

bestemmelserne$i$strid$med$EFHtraktaten$art.$43.$

5.5.1.1%& Sammenfatning%af%interne%transaktioner%med%varer%

Som$det$ses$af$ovenstående$er$der$ikke$sammenfald$mellem$opfattelsen$i$modeloverenskomsten$

og$intern$dansk$ret.$

Tages$ der$ udgangspunkt$ i$ modeloverenskomsten$ er$ den$ væsentlige$ sondring,$ hvorvidt$ den$

omhandlede$ vare$ har$ tilknytning$ til$ den$ indkomstskabende$ aktivitet.$ Når$ dette$ er$ fastlagt,$ skal$

overførslen$ enten$ tillægges$ armslængdepriser,$ hvorfor$man$ for$ at$ kunne$ opgøre$ en$ indtægt$ og$

udgift$skal$sammenligne$med$lignende$transaktioner$mellem$uafhængige$parter.$I$modsat$tilfælde$

skal$de$afholdte$udgifter$fordeles$mellem$de$enheder,$der$drager$nytte$af$varen.$

Tager$man$i$stedet$udgangspunkt$i$intern$dansk$ret,$skal$der$ikke$ud$fra$bestemmelserne$i$SEL$§$8,$

stk.$ 4$ sondres,$ hvorvidt$ der$ er$ tilknytning$ til$ den$ indkomstskabende$ aktivitet$ eller$ ej.$ Som$ det$

fremgår$ af$ bestemmelsen,$ skal$ overførsel$ af$ aktiver$ og$ passiver$ sidestilles$ med$ salg$ eller$

erhvervelse$ til/fra$ koncernforbundne$ selskaber.$ Det$ medfører,$ at$ transaktionen$ sker$ på$

armslængdepriser,$ og$ at$ der$ ved$ den$ fiktive$ erhvervelse$ indtrædes$ i$ den$ oprindelige$

anskaffelsespris$og$Htidspunkt.$

5.5.2)3 Intern)handel)af)tjenesteydelser)

Som$ tilfældet$ ved$ indkomstopgørelsen$ af$ interne$ transaktioner$ med$ varer,$ skal$ der$ efter$

modeloverenskomstens$ opfattelse$ af$ den$ begrænsede$ selvstændighedsfiktion$ ved$

indkomstopgørelsen$ af$ interne$ tjenesteydelser,$ sondres$ mellem$ om$ tilknytningen$ til$ den$

indkomstskabende$aktivitet$er$eksisterende$eller$ej.$Som$beskrevet$i$afsnittet$omhandlende$varer,$

skal$ der$ i$ disse$ tilfælde$ opgøres$ fiktive$ indtægter$ og$ udgifter$ baseret$ på$ armslængdepriser,$

såfremt$ den$ udførte$ tjenesteydelse$ har$ tilknytning$ til$ den$ indkomstskabende$ aktivitet.$ Dette$

medfører$ naturligt,$ at$ der$ skal$ ske$ en$ allokering$ af$ de$ faktiske$ udgifter,$ såfremt$ der$ ikke$ er$
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83
$Omhandler$om$de$franske$regler$om$beskatning$af$aktier$ved$fraflytning,$uagtet$af$disse$skulle$være$afstået$eller$ej.$EFHdomstolen$

fandt$af$de$franske$regler$var$i$strid$med$EUHretten.$
84
$Skatteretten$3$(5.$udg.,$2009,$N.$WintherHSørensen,$J.$Pedersen$m.fl.,$s.$482$ff.)$
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tilknytning$til$den$indkomstskabende$aktivitet.$Ved$indkomstopgørelsen$af$interne$tjenesteydelser$

i$intern$dansk$ret$finder$samme$principper$som$i$modeloverenskomsten$anvendelse.
85
$

Problematikken$ ved$behandlingen$ af$ interne$ tjenesteydelser$ opstår,$ når$ det$ skal$ klarlægges$ om$

der$ foreligger$ en$ intern$ tjenesteydelse$ eller$ ej.$ I$ tilfælde$ hvor$ interne$ tjenesteydelser$ har$ nær$

tilknytning$til$den$indkomstskabende$aktivitet,$hvilket$typisk$vil$være$hvor$samme$ydelse$tilbydes$

til$ tredjemand,$ vil$ det$ som$ oftest$ ikke$ være$ problematisk$ af$ fastslå,$ om$ der$ opstår$ en$ intern$

tjenesteydelse.
86
$ Modsat$ når$ de$ interne$ tjenesteydelser$ ikke$ har$ nær$ tilknytning$ til$ den$

indkomstskabende$aktivitet,$kan$det$være$svært$at$fastslå$hvorvidt$der$reelt$er$udøvet$en$ intern$

tjenesteydelse.$For$at$der$ forligger$en$ intern$ tjenesteydelse,$ skal$den$modtagende$part$opnå$en$

nytte$af$ydelsen.$Dette$kan$forekomme$i$flere$tilfælde.$Eksempelvis$hvor$den$ene$part$udfører$en$

tjenesteydelse,$ som$ kun$ den$ modtagende$ part$ får$ nytte$ af$ eller$ eksempelvis$ i$ tilfælde,$ hvor$

hovedkontoret$ udfører$ en$ tjenesteydelse,$ der$ både$ er$ til$ nytte$ for$ det$ faste$ driftssted$ og$

hovedkontoret$selv.$

Nedenfor$ behandles$ derfor$ først$ de$ kriterier$ der$ benyttes$ til$ fastlæggelse$ af$ eksistensen$ af$ en$

tjenesteydelse,$og$herefter$hvilke$principper$der$er$gældende$ved$allokeringen$af$de$omkostninger$

og$eventuelle$indtægter$der$er$forbundet$hermed.$

5.5.2.1%& Identificering%af%tjenesteydelser%%

Som$støtte$til$identificeringen$af$interne$tjenesteydelser$kan$OECD’s$Transfer&Pricing&Guidelines&for&

Multinational& Enterprises& and& Tax& Administration$ (herefter$ Guidelines)$ benyttes.$ I$ Guidelines$

bliver$ blandt$ andet$ spørgsmålet$ om,$ hvornår$ der$ eksisterer$ en$ intern$ tjenesteydelse$ behandlet.$

Selvom$ Guidelines$ behandler$ situationen$ i$ forhold$ til$ koncernforbundne$ foretagender,$ vil$

Guidelines$kunne$anvendes$analogt$på$forholdet$mellem$et$hovedkontor$og$dets$faste$driftssted.$

Denne$ opfattelse$ kommer$ til$ udtryk$ i$ Niels$ WintherHSørensens$ Beskatning& af& international&

erhvervsindkomst.87$

Med$udgangspunkt$ i$Guidelines$fremgår$det$af$kapitel$7.6,$at$der$skal$ foretages$en$vurdering$af,$

hvorvidt$den$omhandlede$”tjenesteydelse”$har$medført,$at$det$modtagende$selskab$har$opnået$en$
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85
$Beskatning$af$international$erhvervsindkomst$(1.$udg.,$2000,$N.$WintherHSørensen,$s.$636)$

86
$Beskatning$af$international$erhvervsindkomst$(1.$udg.,$2000,$N.$WintherHSørensen,$s.$637)$

87
$Beskatning$af$international$erhvervsindkomst$(1.$udg.,$2000,$N.$WintherHSørensen,$s.$641)$
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økonomisk$eller$kommerciel$værdi.$Til$ vurdering$af$dette$ fremgår$det$ ligeledes$af$kapitel$7.6,$at$

der$skal$tages$udgangspunkt$i$et$sammenligneligt$uafhængigt$selskab,$og$at$det$skal$vurderes,$om$

dette$selskab$ville$være$villig$ til$at$købe$”tjenesteydelsen”$eller$om$selskabet$ville$udføre$det$ inH

house.$ Der$ bliver$ i$ de$ efterfølgende$ afsnit$ af$ Guidelines$ kapitel$ 7$ oplistet$ mere$ specifikke$

eksempler$på$situationer,$hvor$der$enten$kan$eller$ikke$kan$forekomme$interne$tjenesteydelser.$

Der$vil$ofte$i$situationer,$hvor$et$foretagende$består$af$et$hovedkontor$og$et$fast$driftssted,$opstå$

interne$ tjenesteydelser,$der$ ikke$har$ tilknytning$ til$den$ indkomstskabende$aktivitet.$ Som$typiske$

eksempler$på$interne$tjenesteydelser,$der$ikke$har$tilknytning$til$den$indkomstskabende$aktivitet,$

men$ stadig$ medfører$ en$ nytte$ for$ modtageren,$ kan$ nævnes$ ”administration$ services”.$

”Administration$services”$indeholder$blandt$andet$HR$services,$callHcenter$funktion$(salgssupport,$

omstillingsfunktion),$regnskabsservices$(bogføring,$revision).$

5.5.2.2%& Allokering%af%omkostninger%

Når$det$ud$fra$ovenstående$er$fastlagt,$at$der$faktisk$er$udført$en$intern$tjenesteydelse,$skal$der$

gennemføres$ allokering$ af$ omkostningerne$ forbundet$ hertil.$ I$ Guidelines$ kapitel$ 7$ er$ der$

yderligere$oplistet$retningslinjer$for$de$skattemæssige$konsekvenser$ved$eksistensen$af$en$intern$

tjenesteydelse.$Der$er$ikke$i$denne$del$mulighed$for$at$anvende$Guidelines$analogt$på$situationen$

mellem$et$hovedkontor$og$dets$faste$driftssted,$da$der$i$alle$tilfælde$mellem$koncernenheder$skal$

anvendes$ armslængdepriser.$ At$ Guidelines$ ikke$ kan$ anvendes$ analogt,$ udelukker$ dog$ ikke$

muligheden$ for$ at$ søge$ inspiration$ i$ netop$Guidelines.$ Dette$ vil$ naturligt$ være$ særlig$ relevant$ i$

situationer,$hvor$der$skal$anvendes$armslængdepriser.
88
$I$Guidelines$kapitel$7$gives$der$udtryk$for,$

at$der$ved$behandling$af$interne$tjenesteydelser,$oftest$bør$anvendes$enten$en$CUP$(comparable$

uncontrolled$ price)$ eller$ Cost$ plusHmetode
89
$ til$ opgørelsen$ af$ armslængdepriser.$ Når$ en$

armslængdepris$er$fundet,$skal$der$efterfølgende$allokeres$indtægter$og$udgifter$baseret$herpå$til$

henholdsvis$den$ydende$og$modtagende$part.$

Såfremt$ der$ ikke$ er$ tilknytning$ til$ den$ indkomstskabende$ aktivitet,$ skal$ der$ i$ stedet$ ske$ en$

fordeling$af$omkostningerne$forbundet$med$tjenesteydelsen.$ I$det$tilfælde$hvor$det$eksempelvis$
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88
$ Det$ er$ dog$ ikke$ kun$ i$ situationen$ ophandlende$ interne$ tjenesteydelser$ det$ er$ relevant,$ men$ i$ alle$ situationer,$ hvor$ der$ skal$

anvendes$armslængdepriser$i$forbindelse$med$interne$ydelser.$
89
$ Der$ vil$ ikke$ i$ denne$ afhandling$ blive$ redegjort$ nærmere$ for$ indholdet$ og$ omfanget$ af$ de$ forskellige$metoder$ til$ opgørelse$ af$

armslængdepriser.$
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kun$er$det$faste$driftssted$der$får$tilført$nytte,$skal$omkostninger$allokeres$til$det$faste$driftssted,$

uden$at$der$allokeres$noget$den$anden$vej.$I$de$tilfælde,$hvor$der$er$flere$dele$af$foretagendet$der$

opnår$ en$ nytte,$ skal$ omkostninger$ forholdsmæssigt$ fordeles$ mellem$ de$ enkelte$ dele$ af$

foretagendet.$

5.5.2.3%& Sammenfatning%af%interne%tjenesteydelser%

Der$kan$som$opsummering$på$interne$tjenesteydelser$opstilles$et$rutediagram,$der$gennemgår$de$

overvejelser$ der$ skal$ foretages$ i$ forbindelse$med$ allokering$ af$ indtægter$ og$ udgifter$ forbundet$

med$interne$tjenesteydelser.$

$

5.5.3)3 Interne)lån)

Ud$fra$modeloverenskomstens$opfattelse$af$den$begrænsede$selvstændighedsfiktion$følger$det,$at$

der$som$udgangspunkt$ikke$skal$beregnes$renter$til$armslængdepriser,$og$at$sådanne$renter$ikke$

skal$ indtægtsH$ og$ udgiftsføres.$ Der$ vil$ ved$ behandlingen$ af$ interne$ lån,$ som$ ved$ de$ andre$

behandlede$ interne$ydelser,$være$en$undtagelse$til$rentereglen,$såfremt$det$ interne$ lån$har$nær$

tilknytning$til$den$indkomstskabende$aktivitet.$At$renteindtægter$og$Hudgifter$som$udgangspunkt$

ikke$ skal$ indtægtsføres,$ har$ fremgået$ af$ kommentarerne$ siden$ den$ første$ udgave$ af$

modeloverenskomsten.
90
$I$intern$dansk$ret$er$der$støtte$til$denne$opfattelse,$hvilket$blandt$andet$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
90
$Beskatning$af$international$erhvervsindkomst$(1.$udg.,$2000,$N.$WintherHSørensen,$s.$647)$

Foreligger$der$en$intern$

tjenesteydelse$med$

mlknytning$ml$den$

indkomstskabende$akmvitet?$

Allokering$af$indtægter$og$

udgiker$baseret$på$

armslængde$vilkår$(evt.$eker$

foreslåede$metoder$i$

Guidelines)$

Vurdering$om$der$fakmsk$er$

opstået$en$tjenesteydelse?$

Allokering$af$de$fakmske$

omkostninger$forbundet$med$

tjenesteydelsen$ml$den$

modtagende$part.$

Der$sker$ingen$allokering$af$

omkostninger,$hvorfor$yder$

avolder$disse$
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er$tilkendegivet$i$TfS$1993,$7$H
91
$samt$i$udtalelse$af$Skatteministeren,$ved$behandling$af$lov$nr.$426$

af$ 6/6$ 2005,$ at$ der$ som$ udgangspunkt$ skal$ ses$ bort$ fra$ renter$ på$ fordringer$ mellem$ et$ dansk$

hovedkontor$og$dets$udenlandske$filial.
92
$

Når$ der$ behandles$ interne$ lån$ kan$ dette$ omhandle$ to$ typer,$ (i)$ rent$ interne$ lån$ mellem$

hovedkontoret$ og$ det$ faste$ driftssted$ og$ (ii)$ interne$ lån$ mellem$ hovedkontoret$ og$ det$ faste$

driftssted$baseret$på$lån$fra$3.$part.$

Ser$man$på$situation$(i)$skal$der$ved$indkomstopgørelsen$i$hovedkontoret$og$det$faste$driftssted,$

som$hovedregel$ikke$medtages$eventuelle$renteindtægter$og$Hudgifter$på$armslængde$vilkår.$Der$

findes$ som$ nævnt$ en$ undtagelse$ hertil$ i$ inter$ dansk$ ret,$ såfremt$ der$ er$ en$ tilknytning$ til$ den$

indkomstskabende$ aktivitet,$ hvorefter$ der$ skal$ beregnes$ renter$ på$ armslængde$ vilkår.
93
$ En$

yderligere$ undtagelse$ hertil$ bliver$ positivt$ oplistet$ i$ kommentarerne$ til$ art.$ 7,$ stk.$ 3$ i$ modelH

overenskomsten.
94
$Det$ fremgår$heraf,$at$ finansforetagender$såsom$banker$er$undtaget.$Såfremt$

hovedreglen$finder$anvendelse,$skal$der$i$stedet$ske$fordeling$af$de$faktiske$udgifter,$der$er$afholdt$

i$forbindelse$med$det$interne$lån.$Der$vil$dog$i$denne$situation$ikke$være$mulighed$for$at$allokere$

nogen$ udgifter,$ da$ der$ ret$ beset$ ikke$ er$ opstået$ et$ lån,$ hvorfor$ der$ ikke$ vil$ være$ nogen$

omkostninger$forbundet$herved.$

Ved$behandling$med$situation$(ii)$skal$der$som$udgangspunkt$ske$den$samme$behandling$som$ved$

situation$ (i).$ Såfremt$ der$ er$ optaget$ et$ lån$ fra$ tredje$ part,$ skal$ det$ først$ vurderes,$ på$ hvilken$

baggrund$lånet$er$optaget.$Vurderingen$sker$ud$fra$om$optagelsen$er$sket$til$gavn$for$eksempelvis$

forskellige$ aktiviteter$ i$ hovedkontoret,$ eller$ om$ det$ eksempelvis$ er$ sket$ til$ gavn$ for$ det$ faste$

driftssted$ og$ den$ indkomstskabende$ aktivitet$ hos$ dette.$ Med$ udgangspunkt$ i$ sidstnævnte$

eksempel,$skal$lånet$allokeres$direkte$til$det$faste$driftssted.$Denne$allokering$medfører$ligeledes$

de$ omkostninger,$ der$ er$ forbundet$ med$ lånet,$ herunder$ renteudgifter,$ som$ skal$ indregnes$ i$

indkomstopgørelsen$på$basis$af$en$armslængde$vurdering.$

Der$ vil$ i$ ovennævnte$ situation$ yderligere$ være$mulighed$ for,$ at$ der$ opstår$ en$ intern$ tjenesteH

ydelse.$Som$eksempel$på$dette$kan$nævnes,$at$såfremt$hovedkontoret$har$stået$for$formidlingen$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
91
$Dommens$indhold$er$beskrevet$tidligere$i$indeværende$kapitel.$

92
$TfS$2007,$535$SR$

93
$Se$afsnittet$om$det$faste$driftssteds$selvstændighedsfiktion.$

94
$OECD’s$Modeloverenskomst$2008$kommentar$til$art.$7,$stk.$3$pkt.$41.$
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af$ låneoptagelsen,$ skal$ denne$ formidling$ opfattes$ som$ en$ tjenesteydelse$ til$ gavn$ for$ det$ faste$

driftssted,$ hvorfor$ der$ efter$ retningslinjerne$ beskrevet$ i$ afsnittet$ om$ interne$ tjenesteydelser$ i$

indeværende$kapitel,$skal$ske$en$allokering$af$de$afholdte$udgifter.$Såfremt$hovedkontoret,$som$i$

dette$ eksempel$ har$ formidlet$ låneoptagelsen,$ formidler$ lån$ til$ tredje$ part$ som$ den$

indkomstskabende$ aktivitet$ eller$ formidlingsydelsen$ har$ en$ nær$ tilknytning$ til$ den$

indkomstskabende$aktivitet,$skal$der$for$tjenesteydelsen$opgøres$indtægter$og$udgifter$baseret$på$

armslængdepriser,$som$ligeledes$er$beskrevet$i$afsnittet$om$interne$tjenesteydelser$i$indeværende$

kapitel.$

Såfremt$et$optaget$ lån$ fra$tredje$part$ ikke,$som$i$ovennævnte$eksempel,$har$ tilknytningen$til$en$

indkomstskabende$aktivitet$i$foretagendet,$vil$der$stadig$skulle$ske$en$vurdering$af,$hvilken$enhed$

der$ opnår$ nytte$ heraf$ –$ hovedkontoret,$ det$ faste$ driftssted$ eller$ begge$ enheder.$ Der$ skal$

efterfølgende$ud$fra$vurderingen,$ske$en$forholdsmæssig$fordeling$af$de$afholdte$omkostninger$til$

den$ eller$ de$ enheder$ der$ har$ opnået$ en$ nytte$ af$ lånet.$Der$ vil$ ligeledes$ i$ denne$ situation$ være$

mulighed$for,$at$der$opstår$en$tjenesteydelse$som$nævnt$ovenfor.$

Ved$ vurdering$ af$ hvornår$ der$ eksisterer$ en$ tredje$ part,$ vil$ det$ dér$ altid$ være$ tilfældet$ ved$

uafhængige$parter.$Det$vil$også$være$tilfældet$ved$koncernforbundne$enheder$jf.$TfS$2007,$809$SR,$

hvor$Skatterådet$giver$udtryk$for,$at$et$koncernselskab$ikke$skal$opfattes$som$direkte$forbundet$til$

et$andet$koncernselskabs$faste$driftssted.$

5.5.3.1%& Sammenfatning%af%interne%lån%

Modeloverenskomsten$ og$ intern$ dansk$ ret$ er$ i$ udgangspunktet$ af$ samme$ opfattelse$ ved$

behandlingen$ af$ interne$ lån$ mellem$ hovedkontoret$ og$ det$ faste$ driftssted.$ Der$ skal$ som$

hovedregel,$på$baggrund$af$den$begrænsede$selvstændighedsfiktion,$ikke$ske$beregning$af$renter$

på$ armslængdepriser.$Dette$ er$ dog$ i$ intern$ dansk$ ret$ i$ TfS$ 1993,$ 7$H$ undtaget$ såfremt$det$ kan$

dokumenteres,$at$det$omhandlede$lån$har$en$nær$tilknytning$til$den$indkomstskabende$aktivitet.$

Der$er$ligeledes$en$positiv$oplistning$af$undtagelser$i$modeloverenskomsten.$

I$ situationer$ hvor$ lånet$ oprindeligt$ er$ optaget$ hos$ tredje$ part,$ skal$ man$ være$ opmærksom$ på$

muligheden$ for$ at$ der$ ligeledes$ opstår$ en$ intern$ tjenesteydelse$ mellem$ hovedkontoret$ og$ det$
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faste$driftssted.$Såfremt$der$skulle$opstå$en$intern$tjenesteydelse,$skal$denne$behandles$ud$fra$de$

retningslinjer$der$er$beskrevet$i$afsnittet$omhandlende$interne$tjenesteydelser.$
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5.6)3 Sammenfatning)af)nugældende)allokeringsprincipper.)
Som$det$kan$ læses$af$ovenstående$kapitel,$skal$det$faste$driftssted$efter$OECD’s$anbefalinger$og$

intern$ dansk$ ret$ anses$ som$ værende$ en$ selvstændig$ enhed$ ved$ indkomst$ allokering.$ Denne$

opfattelse$af$det$faste$driftssted$medfører,$at$der$skal$ske$anvendelse$af$den$direkte$metode.$Da$

den$direkte$metode$bygger$på$princippet$om,$at$det$faste$driftssted$er$en$uafhængig$enhed,$skal$

der$dermed$også$anvendes$armslængdepriser$ved$allokering$af$indkomst.$

Der$ dog$ er$ både$ i$ OECD$ regi$ og$ i$ intern$ dansk$ ret$ den$ opfattelse,$ at$ det$ faste$ driftssted$ skal$

tillægges$ en$begrænset$ selvstændighedsfiktion.$Denne$opfattelse$bryder$ i$ visse$ tilfælde$med$de$

egentlige$ principper$ i$ den$ direkte$ metode$ om$ anvendelse$ af$ armslængdepriser$ ved$ indkomst$

allokering.$ Denne$ begrænsning$ af$ selvstændighedsfiktionen$ skal$ findes$ i$ forbindelse$ med$

behandlingen$af$interne$ydelser.$Det$er$den$grundlæggende$opfattelse$af$at$der$kun$skal$anvendes$

armslængdepriser$ved$interne$ydelser,$der$har$tilknytning$til$den$indkomstskabende$aktivitet.$Man$

skal$ dog$ holde$ sig$ for$ øje,$ at$ der$ på$ visse$ områder$ er$ forskel$ på$ OECD’s$ og$ intern$ dansk$ rets$

opfattelse$af,$hvorvidt$der$skal$anvendes$armslængdepriser.$Dette$kan$ses$ i$afsnittet$om$interne$

ydelser,$ hvor$ tilknytningen$ til$ den$ indkomstskabende$ aktivitet$ har$ væsentlig$ indflydelse$ på,$

hvorvidt$interne$ydelser$skal$tillægges$en$armslængdepris$eller$ej.$

Det$er$ikke$kun$ved$behandling$af$interne$ydelser,$at$tilknytning$til$den$indkomstskabende$aktivitet$

spiller$en$væsentlig$rolle.$Ved$allokering$af$indkomst$til$det$faste$driftssted$er$tilknytningen$til$den$

indkomstskabende$ aktivitet$ det$ primære$ allokeringsprincip.$ Ved$ benyttelse$ af$ dette$

allokeringsprincip$ sker$ der$ en$ vurdering$ af,$ hvilken$ tilknytning$ de$ indkomstskabende$ aktiver$ og$

passiver$har$til$den$indkomstskabende$aktivitet,$der$udføres$i$det$faste$driftssted.$Såfremt$der$ikke$

kan$konstateres$en$ tilknytning$mellem$de$ testede$aktiver$og$passiver$og$den$ indkomstskabende$

aktivitet$ i$ det$ faste$ driftssted,$ kan$der$ ikke$ allokeres$ indkomst$ til$ det$ faste$ driftssted.$Der$ vil$ til$

vurderingen$ af$ tilknytningen$ til$ den$ indkomstskabende$ aktivitet$ kunne$ benyttes$ forskellige$

elementer,$som$eksempel$interne$driftsregnskaber$og$lignende.$Det$er$dog$væsentligt$at$holde$sig$

for$øje,$at$disse$driftsregnskaber$og$lignende$er$ internt$udarbejdet$og$dermed$kan$der$nemmere$

forekomme$ manipulation,$ hvorfor$ det$ ikke$ ukritisk$ kan$ lægges$ til$ grund.$ Et$ andet$

allokeringsprincip$ der$ kan$ anvendes$ som$ støtte$ for$ tilknytningen$ til$ den$ indkomstskabende$

aktivitet$ er$ ledelsens$ hensigt$ på$ beslutningstidspunktet.$ Vurderingen$ af$ om$ der$ i$ denne$
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sammenhæng$ tænkes$ på$ det$ samlede$ foretagendes$ ledelse$ eller$ det$ faste$ driftssteds$ lokale$

ledelse$må$bygge$ på$ en$ konkret$ vurdering$ i$ den$ enkelte$ situation.$Det$ skyldes$ at$ der$ kan$ være$

givet$forskellige$ledelsesbeføjelser$til$den$lokale$ledelse$i$det$faste$driftssted.$

I$lighed$med$at$der$skal$allokeres$indkomst$på$armslængde$vilkår$på$baggrund$af$den$begrænsede$

selvstændighedsfiktion,$skal$der$ligeledes$opgøres$en$kapitalstruktur$for$det$faste$driftssted.$Dette$

indebærer,$at$der$efter$forskellige$metoder$allokeres$en$mængde$dotationskapital$og$en$mængde$

fremmedkapital$tilknyttet$kapital$omkostninger$til$det$faste$driftssted.$Der$synes$ikke$umiddelbart$

at$være$én$fortrukken$metode$i$denne$forbindelse.$

Som$alternativ$til$den$direkte$metode$kan$den$indirekte$metode$i$visse$situationer$benyttes.$Den$

indirekte$metode$ benytter$ ikke$ princippet$ om$ anvendelsen$ af$ armslængdepriser,$men$ derimod$

anvendelsen$ af$ fordelingsnøgler$ til$ allokering$ af$ indkomst$ til$ det$ faste$ driftssted.$ Som$

udgangspunkt$ anbefaler$ OECD$ ikke$ den$ indirekte$metode$ som$ primær$ allokeringsmetode,$men$

derimod$som$supplement$til$den$direkte$metode,$hvor$dette$skulle$være$nødvendigt.$
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Kapitel)6)3 Nye)Allokeringsprincipper)
Som$tidligere$nævnt$har$OECD,$på$grund$af$uoverensstemmelser$ i$ forbindelse$med$allokering$af$

indkomst$ efter$modeloverenskomstens$ art.$ 7,$ i$ juli$ 2008$ udgivet$ den$ endelige$ udgave$ af$ deres$

rapport$ om$ allokering$ af$ indkomst$ til$ faste$ driftssteder$ ”Report& on& the& attribution& of& profits& to&

permanent& establishment”,$ der$ siden$ 2001$ er$ udkommet$ i$ forskellige$ versioner.$ Den$ endelige$

rapport$ erstatter$ alle$ tidligere$ udgaver$ som$ OECD$ har$ fremlagt.$ Rapporten$ består$ af$ fire$

hoveddele:$

- Del$1$–$allokering$af$indkomst$til$faste$driftssteder$generelt.$

- Del$2$–$allokering$af$indkomst$til$faste$driftssteder$af$banker.$

- Del$3$–$allokering$af$ indkomst$ til$ faste$driftssteder$af$globale$virksomheder,$ som$handler$

med$finansielle$instrumenter.$

- Del$4$–$allokering$af$indkomst$til$faste$driftssteder$af$forsikringsselskaber.$

OECD$ fastslår,$ at$ de$ konklusioner$ og$ anbefalinger$ der$ fremlægges$ i$ rapporten,$ kun$ omhandler$

allokering$af$indkomst$til$faste$driftssteder$og$derfor$ikke$har$betydning$for$statueringen$af$et$fast$

driftssted$efter$modeloverenskomsten$art.$5.$

Der$bliver$i$dette$kapitel$redegjort$for$de$konklusioner,$der$er$fremsat$i$rapporten$med$det$formål$

at$ udarbejde$ en$ analyse$ af$ konsekvenserne$ af$ rapportens$ indhold$ i$ afhandlingens$ del$ 4.$ Som$

nævnt$ i$ kapitel$ 1,$ behandler$ denne$ afhandling$ ikke$ del$ 2H4$ i$ rapporten$med$mindre$ indholdet$ i$

disse$har$generel$relevans$for$allokering$af$indkomst.$

Rapportens$ indhold$ resulterer$ i$ en$af$OECD$anbefalet$metode$ til$ allokering$af$ indkomst$ til$ faste$

driftssteder,$ også$ kaldet$ the& authorised& OECD& approach& (herefter$ AOA).$ Indholdet$ af$ AOA$ er$

fremkommet$ gennem$ en$ analyse$ af$ den$ nuværende$ art.$ 7$ i$ modeloverenskomsten,$ samt$

kommentarerne$ til$ denne$ud$ fra$ et$moderne$ samfundsbillede$med$multinationale$ koncerner$og$

samhandel$på$tværs$af$nationale$grænser.$AOA$er$ligeledes$udviklet$ud$fra$et$princip$om$en$analog$

anvendelse$ af$ Guidelines$ og$ de$ principper,$ man$ ser$ indenfor$ transfer$ pricing.$ AllokeringsH

principperne$ behandles$ således$ ud$ fra$ rapporten$ og$ indholdet$ heraf,$ da$ selve$ ordlyden$ af$ den$

kommende$reformulering$af$art.$7$vil$søge$at$afspejle$indholdet$af$rapporten.$Formålet$med$AOA$
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er$ at$ kunne$ foretage$ en$ allokering$ af$ foretagendets$ fortjeneste$ til$ det$ faste$ driftssted,$ som$det$

faste$ driftssted$ kunne$ forventes$ at$ have$ opnået,$ hvis$ det$ var$ et$ selvstændigt$ foretagende,$ der$

udøvede$ den$ samme$ eller$ lignende$ virksomhed$ på$ samme$ eller$ lignende$ betingelser.$

Fremgangsmåden$ i$AOA$består$af$en$ to$ trins$analyse,&hvor$ trin$1$ indeholder$afgrænsning$af$det$

faste$ driftssteds$ aktiviteter$ og$ vilkår,$ og$ trin$ 2$ indeholder$ de$ principper,$ der$ skal$ benyttes$ til$

allokering$af$armslængde$indkomst$til$det$faste$driftssted.$Det$nærmere$indhold$af$trin$1,$vil$blive$

behandlet$mere$indgående$senere$i$dette$kapitel.$Indholdet$af$trin$2$vil$ligeledes$blive$behandlet$i$

dette$ kapitel,$ dog$ uden$ en$ ligeså$ dybdegående$ analyse.$ Det$ skyldes,$ at$ en$ del$ af$ de$

bagvedliggende$principper$er$teknisk$transfer$pricing$(herefter$TP)$stof,$som$ikke$har$relevans$til$

afhandlingens$problemformulering.$

På$ baggrund$ af$ konklusionerne$ i$ rapporten$ har$ OECD$ set$ sig$ nødsaget$ til$ at$ opdatere$ art.$ 7$ i$

modeloverenskomsten.$Derfor$har$OECD$ lavet$et$udkast$ til$en$ny$art.$7$med$kommentarer,$ som$

forventes$ indført$ i$den$næste$opdatering$af$modeloverenskomsten,$der$er$planlagt$offentliggjort$

medio$2010.$

I$ rapporten$ tages$ der$ først$ stilling$ til,$ hvilken$ selvstændighedsfiktion$ der$ skal$ anvendes$ i$

forbindelse$med$opfattelsen$af$det$faste$driftssted,$og$dernæst$beskrives$det$nærmere$indhold$af$

den$analyse$der$skal$foretages$i$forbindelse$med$allokering$af$ indkomst$til$faste$driftssteder.$Her$

sondrer$OECD$mellem$to$opfattelser:$

- The$relevant$business$activity$approach.$

- The$functionally$separate$entity$approach.$

Ved$ anvendelse$ af$ the$ relevant$ business$ activity$ approach$ bliver$ der$ taget$ udgangspunkt$ i$ den$

aktivitet,$der$udføres$ i$det$ faste$driftssted$ set$ i$ forhold$ til$ foretagendets$ samlede$aktivitet.$Med$

udgangspunkt$i$det$faste$driftssteds$aktivitet,$kan$den$del$af$foretagendets$samlede$indkomst,$der$

vedrører$aktivitet$i$det$faste$driftssted,$allokeres$over$til$det$faste$driftssted.$Ved$benyttelse$af$the$

relevant$ business$ activity$ begrænses$ mængden$ af$ indkomst,$ der$ kan$ allokeres$ til$ det$ faste$

driftssted$ til$ et$ maksimum,$ der$ ikke$ kan$ overstige$ det$ samlede$ foretagendes$ overskud,$ da$

overskuddet$ i$ det$ faste$ driftssted$ ikke$ kan$ overstige$ det$ samlede$ foretagendes.$ The$ relevant$
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business$activity$kan$illustreres$i$nedenstående$figur,$hvor$der$maksimalt$kan$allokeres$indkomst$til$

det$faste$driftssted,$der$medfører$et$overskud$på$200.$

$

Ved$anvendelsen$af$the$functionally$separate$entity$approach$skal$der$allokeres$en$indkomst$til$det$

faste$driftssted,$svarende$til$hvad$det$faste$driftssted$ville$kunne$have$opnået,$såfremt$det$havde$

været$en$uafhængig$enhed.$I$modsætning$til$the$relevant$business$activity$approach$fokuseres$der$

på$den$forretning$der$udføres$i$det$faste$driftssted.$Dette$medfører,$i$modsætning$til$the$relevant$

business$activity$approach,$at$det$overskud$der$opstår$ i$det$faste$driftssted$er$uafhængigt$af$det$

samlede$foretagendes$overskud.$Dette$kan$blandt$andet$forekomme$i$situationer,$hvor$det$faste$

driftssted$udfører$en$form$for$forskning$og$udvikling,$som$leveres$til$hovedkonteret,$og$først$ i$et$

senere$ stadie$medfører$ overskud$ til$ det$ samlede$ foretagende.$ The$ functionally$ separate$ entity$

approach$kan$ illustreres$ i$nedenstående$figur,$hvor$der$ ikke$er$hindring$ for,$at$der$kan$allokeres$

indkomst$til$det$faste$driftssted,$der$giver$et$overskud$som$overstiger$det$samlede$foretagendes.$

$

OECD$konkluderer$efter$en$afvejning$af$begge$metoder,$at$det$er$the$functionally$separate$entity$

approach,$som$skal$finde$anvendelse$efter$AOA.$Det$betyder$derfor,$at$indkomst$skal$allokeres$til$

det$ faste$ driftssted$ svarende$ til,$ hvad$ der$ ville$ være$ opnået$ som$ en$ uafhængig$ enhed,$ hvorfor$

armslængdeprincippet$ skal$ benyttes$ i$ forbindelse$ med$ allokeringen$ af$ indkomst.$ At$ det$ faste$

driftssted$skal$opfattes$som$en$selvstændig$enhed$vil$umiddelbart$medføre$problemer$i$forhold$til$

afgræsning$ af,$ hvad$ der$ relaterer$ sig$ til$ hovedkontoret,$ og$ hvad$ der$ relaterer$ sig$ til$ det$ faste$

driftssted.$Denne$problemstilling$søges$løst$ved$en$analog$anvendelse$af$Guidelines$i$AOA.$
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6.1)3 Significant)People)Functions)
I$ rapporten$ introduceres$ et$ nyt$ begreb$ significant& people& functions.$ Begrebet$ anvendes$ som$en$

væsentlig$ faktor$ i$ forbindelse$med$den$ funktion$og$ faktuelle$analyse$ i$ rapportens$pkt.$89$ ff.$Det$

fremgår$ heraf,$ at$ der$ skal$ sondres$ mellem$ hvilke$ significant$ people$ functions,$ der$ udføres$ i$

hovedkontoret,$og$hvilke$der$udføres$i$det$faste$driftssted.$Sondringen$om$hvilken$tilknytning$disse$

significant$people$functions$har$til$enten$hovedkontoret$eller$det$faste$driftssted,$har$en$væsentlig$

betydning$i$forhold$til$allokeringen$af$indkomst$og$herunder$de$underliggende$indkomstskabende$

aktiviteter,$såsom$aktiver,$risici$og$så$videre.$Dette$kan$blandt$andet$læses$ud$fra$rapportens$pkt.$

18,$hvoraf$det$fremgår,$at$blandt$andet$allokering$af$risici$og$aktiver$til$det$faste$driftssted$skal$ske$

på$baggrund$af$de$tilknyttede$significant$people$functions$i$det$faste$driftssted:$

”Accordingly,& the&authorised&OECD&approach&attributes& to& the&PE& those& risk& for&which& the&

significant& functions& relevant& to& the& assumption& and/or&management& (subsequent& to& the&

transfer)&of&risks&are&performed&by&people&in&the&PE&and&also&attributes&to&the&PE&economic&

ownership&of&assets&for&which&the&significant&functions&relevant&to&the&economic&ownership&

of&assets&are&performed&by&people&in&the&PE.”95$

Der$ kan$ opstå$ situationer,$ hvor$ den$ omhandlede$ significant$ people$ function$ er$ knyttet$ til$ både$

hovedkontoret$ og$ det$ faste$ driftssted.$ I$ disse$ situationer$ skal$ der$ i$ overensstemmelse$ med$

rapporten,$ske$en$forholdsmæssig$fordeling$af$den$dertil$knyttede$indkomst$og$indkomstgrundlag.$

Rapporten$giver$ikke$en$fuldstændig$klar$definition$af,$hvad$der$skal$forstås$som$significant$people$

functions.$ Dog$ beskriver$ rapporten$ forskellige$ karakteristika,$ der$ er$ gældende$ ved$ significant$

people$functions.$I$den$resterende$del$af$dette$afsnit$belyses,$hvilke$kriterier$der$er$væsentlige$ved$

vurdering$af$forekomsten$af$significant$people$functions.$

Grundlæggende$ set$ kan$ significant$people$ functions$ ikke$defineres$præcist,$da$disse$varierer$ fra$

virksomhed$ til$ virksomhed,$ branche$ til$ branche,$ stat$ til$ stat.$ Man$ kan$ dog$ ved$ forsøg$ på$ at$

identificere$significant$people$functions$med$fordel$opdele$begrebet$i$tre$underdele.$

- Functions$

- People$functions$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
95
$Report$on$the$attribution$of$profits$to$permanent$establishments$by$OECD$17$July$2008,$pkt.$18.$
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- Significant$

6.1.1)3 Functions)

Der$kan$ ikke$ud$ fra$ordlyden$af$begrebet$ significant$people$ functions$være$ tvivl$om,$at$der$ skal$

være$tale$om$udøvelse$af$en$funktion$eller$med$andre$ord$en$aktivitet.$Tager$man$udgangspunkt$i$

Guidelines$ definition$ af$ funktioner,$ der$ i$ rapporten$ ligeledes$ benyttes$ som$ referencepunkt,$

fremgår$ det$ at$ funktioner$ kan$ ses$ som$ udøvelsen$ af$ aktiviteter$ og$ varetagelsen$ af$ ansvar$ i$

forbindelse$med$ aktiviteten.
96
$ Denne$ opfattelse$ kommer$ ligeledes$ til$ udtryk$ i$ Significant& people&

functions&and&functional&ownership:&the&new&motto&in&transfer&pricing&af$Erik$Kamphuis.$Her$gives$

der$ udtryk$ for$ at$ significant$ people$ functions$ er$ funktioner,$ altså$ udøvelsen$ af$ aktiviteter$ og$

varetagelse$ af$ ansvar$ i$ forbindelse$ hermed.$ Erik$ Kamphuis$ opstiller$ yderligere$ tre$ kriterier,$ som$

efter$hans$mening$skal$være$opfyldt,$såfremt$der$skal$være$tale$om$funktioner.$For$det$første$skal$

der$ være$ en$ pligt$ eller$ et$ ansvar$ for$ udførelsen$ af$ den$ omhandlede$ funktion/aktivitet.$ For$ det$

andet$ skal$ der$ foreligge$ en$ beslutningskompetence$ eller$ autoritet,$ der$ bevirker$ at$ den$

omhandlede$funktion/aktivitet$kan$udføres.$Dette$kriterium$kan$blandt$andet$ses$i$rapportens$pkt.$

116,$hvoraf$det$fremgår,$at$der$skal$foreligge$active&decision?making$i$forbindelse$med$significant$

people$functions.$Selvom$denne$henvisning$omhandler$internt$udviklede$immaterielle$aktiver,$må$

det$ alligevel$ antages,$ at$ active& decision?making$ eller$ på$ dansk$ aktiv$ beslutningskompetence$

generelt$skal$være$til$stede$ved$afgørelsen$af,$om$der$foreligger$significant$people$functions.
97
$For$

det$ tredje$ skal$ de$ nødvendige$ kompetencer$ for$ at$ funktionen/aktiviteten$ kan$ gennemføres$

foreligge,$her$kan$som$eksempel$blandt$andet$nævnes$knowhow.$ I$artiklen$argumenteres$ for,$at$

såfremt$ et$ af$ de$ ovennævnte$ kriterier$ ikke$ forekommer,$ kan$ der$ ikke$ være$ tale$ om$ en$

funktion/aktivitet.$

Hvorvidt$man$bør$tillægge$de$tre$kriterier$samme$vægt$som$Erik$Kamphuis,$og$at$der$dermed$ikke$

kan$forekomme$en$funktion$efter$begrebet$significant$people$functions,$såfremt$et$af$disse$ikke$er$

opfyldt$ kan$ der$ stilles$ spørgsmålstegn$ ved.$ Det$ kan$ som$ udgangspunkt$ ikke$ læses$ direkte$ i$

rapporten,$med$enkelte$undtagelser,$ at$de$ tre$ovennævnte$ krav$ skal$ være$opfyldt.$Det$ fremgår$

yderligere$ af$ rapporten,$ at$ significant$ people$ functions$ varierer$ fra$ virksomhed$ til$ virksomhed,$

branche$ til$ branche$ og$ så$ videre.$ Disse$ eksempler$ sammenholdt$ må$ nødvendigvis$ medføre,$ at$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
96
$OECD$Transfer$Pricing$Guidelines$for$Multinational$Enterprises$and$Tax$Administrations$pkt.$1.20.$

97!SU!2009,!241!
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vurderingen$af$om$alle$ tre$kriterier$ fremsat$af$Erik$Kamphuis$skal$være$opfyldt,$må$bygge$på$en$

konkret$vurdering$i$hvert$enkelt$tilfælde.$

6.1.2)3 People)functions)

Det$kan$ligeledes$ud$fra$ordlyden$af$significant$people$functions$udledes,$at$der$skal$være$tale$om$

people$functions,$altså$”person$funktioner”$eller$”personale$funktioner”.$Det$kan$derfor$yderligere$

fastslås,$at$før$der$kan$forekomme$significant$people$functions,$skal$der$være$tale$om$funktioner,$

som$er$udført$af$personer.$ I$ rapporten$bliver$denne$problemstilling$behandlet$ forskellige$steder,$

hvor$der$ligeledes$opstilles$kriterier$for$people&functions.$I$pkt.$95$i$rapporten$tages$der$stilling$til$

omfanget$ af$ kravet$ til$ netop$ people$ functions.$ Der$ bliver$ taget$ udgangspunkt$ i$ server$ eller$ eH

handel$ problematikken$ om,$ hvorvidt$ der$ kan$ allokeres$ indkomst$ til$ et$ fast$ driftssted,$ der$

udelukkende$består$af$en$server.
98
$Heraf$ fremgår$det,$at$eftersom$der$ i$det$ faste$driftssted$ ikke$

udøves$ nogle$ people$ functions$ kan$ der$ ikke$ allokeres$ aktiver,$ risici$ og$ så$ videre$ til$ det$ faste$

driftssted,$hvorfor$der$ikke$kan$allokeres$indkomst$til$det$faste$driftssted.$Det$vil$derfor$kun$være$

muligt$at$allokere$indkomst$til$det$faste$driftssted$i$forbindelse$med$aktiver,$risici$og$så$videre,$som$

relaterer$ sig$ til$ selve$ den$ hardware,$ som$ er$ placeret$ i$ det$ faste$ driftssted.$ Der$ kan$ derfor$ som$

udgangspunkt$ ikke$ ske$ allokering$ af$ indkomst$ til$ faste$ driftssteder,$ hvor$ de$ indkomstskabende$

funktioner$består$af$nonHpeople$functions
99
.$

6.1.3)3 Significant)

Ud$fra$ordlyden$kan$det$yderligere$fastslås,$at$significant$people$functions$skal$være$signifikante.$I$

rapportens$ pkt.$ 91$ udtrykkes$ det,$ at$ i$ forbindelse$med$den$ funktions$ og$ faktuelle$ analyse$ efter$

AOA,$skal$det$vurderes,$hvilken$betydning$de$funktioner$der$udføres$af$personel$(people$functions)$

har$ for$ den$ indkomstskabende$ aktivitet.$ Denne$ type$ af$ funktioner,$ som$ udføres$ af$ personel$

(people$ functions)$ kan$efter$ rapporten$kvalificeres$ som$en$af$ to$ typer.$Der$ skal$ sondres$mellem$

enten$ funktioner$ af$ hjælpende$ og$ støttende$ karakter$ eller$ funktioner$ der$ har$ en$ afgørende$

karakter$ for$ virksomhedens$ indkomstgrundlag.$ Det$ er$ den$ sidstnævnte$ af$ disse$ funktioner,$ der$

betragtes$som$signifikante$og$derfor$falder$under$begrebet$significant$people$functions.$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
98
$ Som$beskrevet$ tidligere$ i$ dette$ afsnit,$ skal$ dette$ krav$ til$ people$ functions$ ikke$ ses$ som$ en$ændring$ af$ retningslinjerne$ under$

modeloverenskomstens$art.$5$omhandlende$statuering$af$et$fast$driftssted.$
99
$ Begrebet$ ”nonHpeople$ functions”$ fremgår$ ikke$ af$ selve$ rapporten,$men$ benyttes$ i$ Significant& people& functions& and& functional&

ownership:& The& new& motto& in& transfer& pricing$ af$ Erik$ Kamphuis,$ som$ definition$ af$ de$ funktioner$ der$ ikke$ udføres$ af$

personer/personale.$
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6.1.4)3 Sammenfatning)

Sammenfattende$ kan$ det$ fastslås,$ at$ det$ ikke$ kan$ læses$ direkte$ af$ rapporten,$ hvad$ significant$

people$ functions$ dækker$ over.$ Dette$ er$ heller$ ikke$ muligt$ ud$ fra$ Erik$ Kamphuis’$ analyse$ af$

begrebet.$Ved$at$sammenholde$rapporten$med$Kamphuis’$analyse$er$det$muligt$at$komme$frem$til$

nogle$grundlæggende$elementer$som$bør$være$til$stede.$Det$vil$dog$i$alle$tilfælde$være$nødvendigt$

at$foretage$en$konkret$vurdering$i$de$enkelte$situationer.$
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6.2)3 Trin)et)–)Afgrænsningen)af)det)hypotetisk)uafhængige)faste)driftssted)

6.2.1)3 Indledende)bemærkninger)

I$kapitel$5$blev$allokeringsprincipperne$i$henhold$til$den$nuværende$art.$7$redegjort.$Som$tidligere$

beskrevet$har$ rapporten$mundet$ud$ i$en$af$OECD$anbefalet$metode$til$allokering$af$ indkomst$ til$

faste$driftssteder.$I$dette$afsnit$vil$første$trin$af$AOA$blive$behandlet.$Her$vil$der$blandt$andet$ske$

identificering$ af$ de$ væsentligste$ økonomiske$ aktiviteter$ og$ ansvarsområder,$ som$ det$ faste$

driftssted$udfører.$$

I$første$trin$foretages$en$funktions$og$faktuel$analyse,$hvori$funktionerne,$risiciene,$kapitalen$samt$

aktiverne$og$de$underliggende$rettigheder$og$forpligtelser$for$det$faste$driftssted$undersøges.$En$

funktion$og$faktuel$analyse$er$en$beskrivelse$af,$hvilke$funktioner$der$udføres$af$henholdsvis$det$

faste$driftssted$og$hovedkontoret,$hvem$der$anvender$aktiverne,$ samt$hvilke$ risici$der$er$blevet$

påtaget$ i$ denne$ forbindelse.$ Ved$ transaktioner$ mellem$ uafhængige$ parter$ vil$ fordelingen$ af$

indkomsten$afspejle$de$anvendte$aktiver,$de$påtagede$risici$og$de$udførte$funktioner.$En$funktion$

og$faktuel$analyse$søger$at$nå$frem$til$et$tilsvarende$resultat$for$de$omhandlede$forbundne$parter.$

Analysen$ skal$ omfatte$ alle$ de$ parter$ i$ koncernen,$ hvormed$ der$ sker$ transaktioner,$ samt$ alle$

funktioner,$aktiver$og$risici$som$vedrører$disse.$

Til$ den$ funktions$ og$ faktuelle$ analyse$ har$ OECD$ besluttet$ at$ skal$ Guidelines$ benyttes$ analogt,$

ligesom$det$ er$ tilfældet$med$art.$ 9$ i$modeloverenskomsten$omhandlende$ transaktioner$mellem$

koncernforbundne$selskaber.$Guidelines$er$specifikt$udarbejdet$til$at$omhandle$koncernforbundne$

selskaber,$ hvilket$ gør$ dem$mindre$ egnede$ til$ en$ direkte$ anvendelse,$ da$ et$ fast$ driftssted$ som$

bekendt$ ikke$ er$ en$ selvstændig$ enhed.$ I$ stedet$ skal$ Guidelines$ benyttes$ analogt,$ således$ at$

principperne$ for$ koncernforbundne$ selskaber$bliver$anvendt$ som$mekanisme$ i$den$ funktions$og$

faktuelle$ analyse$ under$ hensyntagen$ til$ at$ det$ er$ et$ fast$ driftssted$ og$ det$ dermed$ reelt$ ikke$ er$

koncernforbundne$selskaber.
100

$

Eftersom$den$funktions$og$faktuelle$analyse$der$er$beskrevet$i$Guidelines,$ikke$direkte$kan$bruges,$

har$det$været$nødvendigt$at$supplere$den$funktions$og$faktuelle$analyse$ i$ forhold$til$måden$den$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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$Report$on$the$attribution$of$profits$to$permanent$establishments$by$OECD$17$July$2008,$pkt.$13$
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bliver$brugt$på$ i$art.$9.$Den$funktions$og$faktuelle$analyse$skal$ ifølge$rapporten$derfor$suppleres$

med$begrebet$signifikant$people$functions,$som$er$beskrevet$tidligere$i$indeværende$kapitel.$

Ud$ fra$ ovenstående$ vil$ den$ funktions$ og$ faktuelle$ analyse$ blive$ behandlet$ i$ det$ efterfølgende,$

herunder$indholdet$af$de$enkelte$dele$i$analysen.$

6.2.2)3 Funktionsanalyse)

I$ henhold$ til$ Guidelines$ skal$ funktionsanalysen$ identificere$ og$ sammenligne$ foretagendets$

økonomisk$ signifikante$ aktiviteter$ og$ ansvarsområder.$ Efter$ principperne$ i$ AOA$ skal$ der$ ved$

funktionsanalysen$ af$ et$ foretagende$ og$ dets$ faste$ driftssted,$ ske$ en$ analog$ anvendelse$ af$

principper$og$formål$i$Guidelines.$For$det$faste$driftssted$skal$funktionsanalysen$således$afgrænse$

det$ faste$ driftssted$ som$ et$ hypotetisk$ særskilt$ og$ uafhængigt$ selskab,$ der$ udøver$ samme$ eller$

lignende$ virksomhed$ på$ samme$ eller$ lignende$ betingelser.$ Hertil$ skal$ der$ i$ forhold$ til$ det$ faste$

driftssted$ undersøges,$ hvilke$ af$ foretagendets$ identificerede$ aktiviteter$ og$ ansvarsområder,$ der$

tilhører$det$faste$driftssted$og$i$hvilket$omfang.$

De$ funktioner$ som$ et$ fast$ driftssted$ udfører,$ kan$ være$ vidt$ forskellige$ fra$ foretagende$ til$

foretagende.$Fælles$er,$at$de$forbundne$parter$der$er$involverede$i$en$transaktion,$alle$vil$bidrage$

til$ værdien$ af$ den$ ydelse$ eller$ vare,$ der$ i$ sidste$ ende$ skaber$ foretagendets$ indtjening.$ Ved$

eksempelvis$ overdragelse$ af$ varer$ vil$ der$ ofte$ være$ flere$ led$ før$ det$ er$ et$ endeligt$ salgbart$

produkt,$og$der$kan$således$være$flere$parter$involveret$i$processen.$Det$her$er$vigtigt$at$afklare$

hvilke$funktioner$det$faste$driftssted$henholdsvis$hovedkontoret$udfører.$ I$de$tilfælde$det$drejer$

sig$ om$en$ ydelse$ som$ rådgivning,$ support$ eller$ lignende,$ vil$ der$ som$oftest$ kun$ være$udført$ en$

funktion$hos$den$part$der$leverer$ydelsen.$

Det$ er$ derfor$ vigtigt,$ at$ alle$ de$ enkelte$ funktioner$ bliver$ undersøgt$ og$ afdækket,$ inklusive$

aktiviteterne$der$ bliver$ udført$ af$ hovedkontoret$ for$ det$ faste$driftssted$og$omvendt.$ FunktionsH

analysen$er$en$vigtig$del$af$den$funktion$og$faktuelle$analyse,$da$den$også$ligger$til$grund$for$den$

resterende$del$af$analysen.$

6.2.3)3 Allokering)af)aktiver)

Som$beskrevet$i$kapitel$5$har$allokeringen$af$et$foretagendes$faktiske$indtægter$og$udgifter$hidtil$

skulle$ske$på$baggrund$af$en$forudgående$allokering$af$foretagendets$indkomstgrundlag,$herunder$
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en$ forudgående$ fordeling$ af$ foretagendets$ aktiver$ og$ passiver.$ Det$ er$ således$ et$ spørgsmål$ om$

nødvendigheden$af,$at$allokere$den$underliggende$kilde$til$en$indkomst,$før$selve$indkomsten$kan$

allokeres$til$enten$det$ faste$driftssted$eller$hovedkontoret.$Eftersom$et$ fast$driftssted$ ikke$er$en$

juridisk$selvstændig$enhed,$og$hovedkontoret$som$følge$deraf$er$den$juridiske$ejer$af$alle$det$faste$

driftssteds$aktiver,$er$det$nødvendigt$at$benytte$et$yderligere$ejerbegreb$end$juridisk$ejerskab.$

For$ at$ muliggøre$ en$ allokering$ af$ foretagendets$ aktiver,$ bliver$ der$ i$ rapporten$ sondret$ mellem$

juridisk$ ejerskab$ og$ økonomisk$ ejerskab.
101

$ Hvor$ juridisk$ ejerskab$ er$ anvendeligt$ mellem$

selvstædige$ juridiske$ enheder,$ er$ det$ uanvendeligt$ i$ forbindelse$ med$ faste$ driftssteder.$ Ved$

økonomisk$ ejerskab$ skal$ i$ denne$ sammenhæng$ forstås$ det$ samme$ ejerbegreb$ som$ findes$ i$ det$

skattemæssige$ henseende$ for$ en$ selvstændig$ enhed$ med$ tilhørende$ rettigheder$ og$

forpligtelser.
102

$ I$ forbindelse$ med$ allokering$ af$ aktiver$ til$ et$ fast$ driftssted,$ er$ det$ dermed$ de$

økonomiske$ omstændigheder,$ der$ er$ de$ vigtigste$ og$ ikke$ de$ juridiske.$ I$ Sondringen$ mellem$

økonomisk$og$juridisk$ejerskab$i$relation$til$foretagendets$aktiver,$medfører$at$det$bliver$muligt$at$

allokere$ dem$ til$ enten$ det$ faste$ driftssted$ eller$ hovedkontoret.$ Uden$ denne$ sondring$ vil$ det$

således$ikke$være$muligt,$at$allokere$indkomst$til$det$faste$driftssted.$

Økonomisk$ ejerskab$ af$ et$ aktiv$ kan$ findes$ ved$ en$ funktion$ og$ faktuel$ analyse,$ hvor$ denne$ især$

baserer$sig$på$significant$people$functions$der$er$tilknyttet$de$enkelte$aktiver.
103
$Det$økonomiske$

ejerskab$og$dermed$allokeringen$af$den$tilhørende$indkomst,$kan$variere$afhængigt$af$branchen.$

Materielle$ og$ immaterielle$ aktiver$ adskiller$ sig$ på$ mange$ punkter$ fra$ hinanden.$ Der$ er$ blandt$

andet$flere$former$for$immaterielle$aktiver,$eksempelvis$i$forhold$til$om$der$er$tale$om$et$internt$

udarbejdet$ immaterielt$ aktiv$ eller$ om$ dette$ er$ tilkøbt.$ De$ nævnte$ typer$ aktiver$ skal$ behandles$

forskelligt$i$den$funktions$og$faktuelle$analyse,$som$vil$blive$beskrevet$nedenfor.$

6.2.3.1%& Materielle%aktiver%

Når$det$drejer$sig$om$materielle$aktiver,$har$der$især$været$to$metoder$diskuteret$blandt$OECD’s$

medlemsstater.$For$det$første$blev$geografisk$placering$fremført$som$allokeringskriterium.$Det$er$

da$også$tydeligt,$at$den$geografiske$placering$af$et$materielt$aktiv$spiller$en$rolle$i$allokeringen$af$

aktivet.$Der$kan$antageligvis$siges,$at$et$aktiv$der$fysisk$er$placeret$ved$det$faste$driftssted$giver$en$
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forhåndsformodning$om,$at$det$ ligeledes$bør$allokeres$hertil.$ Force$of$ attraction$princippet$ skal$

fortsat$ikke$finde$anvendelse,$hvilket$også$afspejles$i$den$anden$fremlagte$metode$til$allokering$af$

materielle$ aktiver.$ Den$ anden$ metode$ der$ blev$ fremlagt$ tager$ udgangspunkt$ i$ den$ faktiske$

benyttelse$af$det$materielle$aktiv,$med$udgangspunkt$i$princippet$om$significant$people$functions.$

Dette$harmonerer,$som$beskrevet$ovenfor,$også$med$det$der$skal$forstås$som$økonomisk$ejerskab.$

Konklusionen$ på$ udfaldet$ af$ de$ to$ metoder$ blev,$ at$ det$ i$ de$ fleste$ tilfælde$ i$ praksis$ ikke$ ville$

resultere$i$nogle$eller$kun$uvæsentlige$forskelle.$

Som$konsekvens$heraf$er$OECD’s$medlemsstater$med$bred$konsensus$blevet$enige$om,$at$kriteriet$

for$ benyttelse$ af$ det$materielle$ aktiv$ skal$ danne$ grundlaget$ for$ tildeling$ af$ økonomisk$ ejerskab,$

med$mindre$ særlige$ tilfælde$ taler$ for$ det$modsatte.
104
$ Hvem$ der$ har$ økonomisk$ ejerskab$ af$ et$

aktiv,$skal$derfor$undersøges$ved$en$funktion$og$faktuel$analyse,$hvori$significant$people$functions$

for$de$pågældende$aktiver$især$skal$tillægges$betydning.$

6.2.3.2%& Immaterielle%aktiver%

I$ de$ senere$ årtier$ er$ betydningen$ af$ immaterielle$ aktiver$ vokset$ betragteligt.$ Ved$ allokering$ af$

immaterielle$aktiver$spiller$ganske$andre$forhold$ind$end$ved$materielle$aktiver,$da$det$ved$disse$

er$væsentligt$vanskeligere$at$fastslå,$hvilke$dele$af$et$foretagende$der$benytter$dem$og$derved$skal$

have$allokeret$den$tilhørende$indkomst.$Det$ligger$i$ordets$betydning,$at$et$immaterielt$aktiv$ikke$

direkte$ kan$ observeres,$ og$ en$ geografisk$ placering$ har$ således$ ikke$ nogen$ betydning.$ Det$ kan$

forekomme$at$der$er$ flere$dele$af$ foretagendet,$der$ i$ større$eller$mindre$omfang$gør$brug$af$et$

immaterielt$aktiv.$Det$vanskelige$vil$i$den$forbindelse$være$at$allokere$en$korrekt$mængde$af$den$

tilhørende$indkomst$til$de$dele$af$foretagendet,$der$benytter$det.$Det$vanskelige$opstår$da$det$ikke$

umiddelbart$kan$måles,$hvor$stor$en$del$hver$enhed$benytter.$

Den$ eksisterende$ behandling$ af$ allokering$ af$ indkomst$ fra$ immaterielle$ aktiver$ i$ modelH

overenskomsten$ er$ ganske$ begrænset.$ Behandling$ af$ immaterielle$ aktiver$ er$ hidtil$ sket$ i$

forbindelse$ med$ intern$ samhandel$ af$ eksempelvis$ royalties.$ Herudover$ har$ det$ ikke$ været$

anerkendt,$at$der$kan$være$mere$end$en$del$af$et$foretagende$der$har$været$med$til$at$udvikle$et$
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immaterielt$ aktiv.
105

$Der$har$ som$ følge$heraf$ været$megen$ fokus$på,$ at$ rapporten$om$AOA$skal$

udfylde$dette$område$tilstrækkeligt.$

Guidelines$ beskriver$ hvordan$ immaterielle$ aktiver$ skal$ behandles$ ved$ transaktioner$ mellem$

afhængige$ enheder.$ Heri$ bliver$ der$ skelnet$ mellem$ immaterielle$ marketing$ aktiver$ og$ øvrige$

immaterielle$aktiver,$hvoraf$ førstnævnte$ indbefatter$brands,$ logoer$og$ lignende,$og$de$øvrige$er$

kommercielle$som$enten$er$tilkøbt$eller$ internt$oparbejdet.
106
$Principperne$ i$guidelines$skal$ igen$

anvendes$analogt,$da$det$faste$driftssted$ikke$er$en$selvstændig$del$af$det$samlede$foretagende.$

Det$ er$ i$ forhold$ til$ immaterielle$ rettigheder$ især$ vigtigt$ at$ fastslå$ økonomisk$ ejerskab$ af$ et$

immaterielt$ aktiv,$ da$ et$ foretagende$ ellers$ ved$ simpel$ bogføring$ kan$ nominere$ immaterielle$

aktiver$ til$ et$ sted$ i$ foretagendet$ uden$ hensyntagen$ til,$ hvorvidt$ enheden$ har$ kapacitet$ til$

underliggende$ risici$ med$ mere.$ Nedenfor$ vil$ det$ blive$ behandlet,$ hvordan$ der$ på$ baggrund$ af$

signifikant$ people$ functions,$ kan$ bestemmes$ økonomisk$ ejerskab$ for$ de$ forskellige$ typer$ af$

immaterielle$aktiver.$

6.2.3.3%& Internt%udviklede%immaterielle%aktiver%

I$ tilfælde$ hvor$ flere$ selskaber$ har$ været$ involveret$ i$ udviklingen$ af$ et$ immaterielt$ aktiv,$ sker$

eksempelvis$i$situationer,$hvor$et$selskab$hyrer$et$andet$selskab$til$udførelse$af$hele$eller$dele$af$

udviklingen$ af$ det$ immaterielle$ aktiv.$ I$ dette$ tilfælde$ vil$ der$ blive$ indgået$ en$ aftale$ om$ de$

tilknyttede$ risici,$ vederlag$ og$ andre$ vilkår$ i$ forbindelse$ med$ udviklingen.$ Her$ er$ det$ ikke$ selve$

udviklingen$af$et$immaterielt$aktiv$der$medfører$ejerskab$heraf,$i$stedet$er$kernen$hvilket$selskab,$

der$ er$ beslutningstager$ om$ påbegyndelse$ af$ udviklingen,$ samt$ hvem$ der$ bærer$ risikoen$ i$

forbindelse$med$udviklingen.$

I$ forbindelse$ med$ internt$ udviklede$ immaterielle$ aktiver,$ består$ den$ væsentligste$ risiko$ i$ at$

udviklingen$mislykkedes,$eller$at$ implementeringen$ ikke$kan$ske$succesfuldt,$hvilket$medfører$et$

tab$bestående$af$de$omkostninger$der$er$brugt$på$projektet.$Det$er$en$del$af$princippet$bag$AOA,$

at$udvikleren$af$det$immaterielle$aktiv$skal$være$forpligtet$til$at$bære$et$sådan$tab,$og$dermed$skal$

have$en$tilsvarende$kapital$til$at$understøtte$det.$
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Situationen$ hvor$ hovedkontoret$ og$ det$ faste$ driftssted$ begge$ er$ involveret$ i$ udviklingen$ og$

benyttelsen$af$et$internt$udviklet$immaterielt$aktiv,$kan$det$være$noget$mere$vanskeligt$at$opdele$

ejerskabet$ heraf,$ da$ der$ ikke$ er$ denne$ uafhængighed$ mellem$ enhederne.$ Det$ er$ dermed$

nødvendigt$ gennem$den$ funktions$og$ faktuelle$ analyse,$ at$ fastlægge$hvilke$ immaterielle$ aktiver$

det$ faste$ driftssted$ har$ økonomisk$ ejerskab$ over.$ Dette$ sker$ ud$ fra$ hvilke$ aktiver$ det$ faste$

driftssted$ benytter$ og$ i$ denne$ sammenhæng$ om$ de$ tilknyttede$ significant$ people$ functions$

udføres$i$det$faste$driftssted.$Rapporten$giver$følgende$vejledning$hertil:$

”The&significant&people&functions&relevant&to&the&determination&of&the&economic&ownership&

of&internally&created&intangibles&are&those&which&require&active&decision?making&with&regard&

to&the&taking&on&and&management&of&individual&risk&and&portfolios&of&risks&associated&with&

the&development&of&intangible&property.”107&

Det$ fremgår$ af$ dette,$ at$ fordelingen$ af$ økonomisk$ ejerskab$ af$ internt$ udviklede$ immaterielle$

aktiver$afhænger$af$significant$people$functions.$Det$er$som$minimum$en$forudsætning$herfor,$at$

der$sker$aktiv$beslutningstagning$ i$ forhold$til$ igangsættelsen$af$udviklingen,$samt$at$der$påtages$

tilhørende$ risici.$ Som$ forklaret$ tidligere$ i$ dette$ kapitel$ kan$ der$ være$ flere$ elementer$ der$ bør$

overvejes$ i$ forbindelse$ med$ vurderingen$ af,$ om$ der$ forekommer$ significant$ people$ functions.$

Diskussionen$ vil$ herefter$ være,$ hvor$ i$ organisationen$ selve$ beslutningen$ bliver$ taget.$ Det$ kan$

argumenteres,$ at$ der$ i$ organisationen$ ofte$ vil$ være$ en$ vis$ form$ for$ centralisering$ for$ de$

beslutninger,$ der$ bliver$ truffet$ for$ hele$ foretagendet,$ hvilket$ dog$ kan$ variere$ fra$ branche$ til$

branche.$ Det$ er$ ikke$ tilstrækkeligt,$ at$ det$ er$ øverste$ ledelse$ der$ alene$ siger$ ja$ eller$ nej$ til$ et$

foreslået$ udviklingsprojekt,$ da$ der$ også$ skal$ være$ udført$ de$ tilhørende$ significant$ people$

functions,$hvilket$en$direktion$for$det$samlede$foretagende$ikke$kan$antages$at$udføre.$I$stedet$bør$

der$ofte$rettes$fokus$mod$den$egentlige$ledelse$for$de$enkelte$udviklingsprojekter,$da$det$ofte$vil$

være$ eksempelvis$ den$ daglige$ ledelse$ for$ det$ faste$ driftssted$ eller$ de$ hertil$ nærtstående$

medarbejdere,$ der$ udfører$ significant$ people$ functions$ samt$ træffer$ den$ egentlige$ aktive$

beslutning.$ De$ konkrete$ omstændigheder$ er$ afgørende$ for$ fordelingen$ af$ det$ internt$ udviklede$

immaterielle$ aktivs$ ejerskab,$ da$ forudsætningerne$ kan$ være$ meget$ varierende$ fra$ situation$ til$

situation.$
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Eftersom$det$kan$være$vanskeligt$at$opstille$generelle$og$objektive$betingelser$for$vurderingen$af$

hvem$der$udfører$de$ significant$people$ functions,$understreges$ vigtigheden$af$den$ funktions$og$

faktuelle$analyse$hermed,$således$at$man$kan$fastslå$den$rette$økonomiske$ejer.$

6.2.3.4%& Tilkøbte%immaterielle%aktiver%

På$ trods$ af$ at$ immaterielle$ aktiver$ ofte$ bliver$ udviklet$ internt,$ tilkøber$ nogle$ foretagender$også$

immaterielle$ aktiver$ fra$ uafhængige$ parter.$ Dette$ kan$ ske$ enten$ ved$ at$ købe$ selve$ det$

immaterielle$ aktiv,$ eller$ ved$ at$ indgå$ en$ licensaftale$ herom.$ Der$ opstår$ ligesom$ ved$ internt$

udviklede$immaterielle$aktiver$et$behov$for$fordeling$af$økonomisk$ejerskab,$hvilket$også$i$denne$

sammenhæng$ afhænger$ af$ de$ samme$ betingelser.$ De$ udførte$ significant$ people$ functions$ skal$

findes,$og$den$aktive$beslutningsproces$skal$igen$undersøges$ved$en$funktion$og$faktuel$analyse.$

I$nogle$tilfælde$vil$tilkøbte$immaterielle$aktiver$resultere$i$samme$fordeling$af$økonomisk$ejerskab$

mellem$ hovedkontoret$ og$ det$ faste$ driftssted,$ som$ det$ var$ tilfældet$ ved$ internt$ udviklede$

immaterielle$ aktiver.$Det$ vil$ eksempelvis$ være$ tilfældet,$ hvis$ den$ funktions$ og$ faktuelle$ analyse$

resulterede$ i,$ at$ de$ significant$ people$ functions$ og$ den$ tilhørende$ aktive$ beslutningsproces$ om$

købet$ af$ det$ immaterielle$ aktiv$ er$ de$ samme,$ som$når$ der$ i$ foretagendet$ udvikles$ immaterielle$

aktiver$internt.$Det$synes$ikke$vanskeligt$at$forestille$sig,$at$de$personer$der$er$ansvarlige$for$intern$

udvikling$ af$ et$ immaterielt$ aktiv,$ også$ vil$ være$ de$ bedst$ egnede$ til$ at$ vurdere,$ hvornår$ det$ er$

gavnligt$at$ investere$frem$for$selv$at$udvikle.$Andre$dele$af$foretagendet$kan$dog$sagtens$stå$for$

denne$proces,$hvorfor$det$igen$vil$afhænge$af$en$analyse$af$de$konkrete$omstændigheder.$

6.2.3.5%& Immaterielle%marketing%aktiver%

Foretagenders$ brand$ og$ logoer$ er$ eksempler$ på$ immaterielle$ marketing$ aktiver.$ Ligesom$ ved$

ovenstående$ typer$af$ immaterielle$aktiver,$ skal$disse$have$ fordelt$det$økonomiske$ejerskab.$Det$

skal$ også$ i$ denne$ sammenhæng$ ske$ ved$ benyttelse$ af$ de$ samme$ principper.$ I$ forbindelse$med$

immaterielle$ marketing$ aktiver$ er$ det$ de$ significant$ people$ functions$ for$ den$ indledningsvise$

påtagelse$og$efterfølgende$vedligeholdelse$og$ledelse$af$et$brand$eller$logo$der$skal$findes.$Herved$

adskiller$denne$ type$ sig$ fra$de$ovenstående,$da$et$nyligt$ etableret$ fast$driftssted$af$ et$ gammelt$

foretagende$ikke$har$været$med$fra$begyndelsen$af$udviklingen$af$et$brand.$I$disse$tilfælde$kan$det$

nyligt$ etablerede$ faste$ driftssted$ få$ delvis$ økonomisk$ ejerskab,$ såfremt$ det$ faste$ driftssted$
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fremadrettet$afholder$omkostninger$specifikt$til$vedligeholdelsen$og$ledelsen$af$det$immaterielle$

marketing$aktiv.
108

$

6.2.4)3 Allokering)af)risici)

Efter$at$det$i$ovenstående$afsnit$er$fastlagt,$hvilke$aktiver$der$skal$allokeres$til$det$faste$driftssted,$

skal$de$ risici$der$er$ tilknyttet$de$allokerede$aktiver$ ligeledes$allokeres$mellem$hovedkontoret$og$

det$faste$driftssted.$Der$kan$her$være$tale$om$forskellige$former$for$risici,$som$dog$overordnet$kan$

anføres$at$have$tilknytning$til$enten$et$specifikt$aktiv$eller$tilknytning$til$den$aktivitet,$som$udføres$

i$det$faste$driftssted$ud$fra$de$allokerede$aktiver.$Som$eksempler$på$dette$kan$nævnes$markedsH

risiko,$varelager$risiko$og$produkt$risiko$såsom$garanti$og$sikkerhed.$

Som$beskrevet$tidligere$skal$Guidelines$anvendes$analogt$på$forholdet$mellem$hovedkontoret$og$

det$faste$driftssted$i$overensstemmelse$med$principperne$i$AOA.$Med$udgangspunkt$i$Guidelines$

pkt.$ 1.28$ kan$ det$ udledes,$ at$ vurderingen$ af$ placeringen$ af$ blandt$ andet$ risici$ sker$ med$

udgangspunkt$ i$ indgåede$”kontrakter”$eller$ lignende$mellem$de$ involverede$parter.$Da$det$ faste$

driftssted$ ikke$er$en$selvstændig$ juridisk$enhed$ i$ selskabsretlig$ forstand,$kan$det$ faste$driftssted$

ikke$ selvstændigt$ hæfte$ for$ indgåede$ kontrakter$ og$ kan$ dermed$ ikke$ selvstændigt$ indgå$ en$

kontrakt.$Det$vil$på$den$baggrund$ikke$være$muligt$at$fordele$allokering$af$risici$ud$fra$en$analog$

anvendelse$af$den$generelle$betingelse$i$Guidelines$pkt.$1.28.$Denne$problematik$løses$i$rapporten$

ved$anvendelsen$af$significant$people$functions.$Der$skal$efter$AOA$allokeres$de$risici$til$det$faste$

driftssted,$ som$ relaterer$ sig$ til$ de$ significant$ people$ functions$ udført$ i$ det$ faste$ driftssted.
109

$

Denne$vurdering$af$tilhørsforholdet$af$de$udførte$handlinger$kan$ses$at$være$i$overensstemmelse$

med$ en$ analog$ anvendelse$ af$ principperne$ i$ Guidelines.$ Det$ fremgår$ nemlig$ yderligere$ af$

Guidelines$ pkt.$ 1.28,$ at$ såfremt$ der$ ikke$ foreligger$ nogen$ ”kontrakt”$ eller$ lignende$ skriftlige$

aftaler,$ må$ der$ ske$ en$ udledning$ af$ tilknytningen$ af$ risici$ ud$ fra$ blandt$ andet$ de$ involverede$

parters$handlinger.$

I$ rapporten$ gives$ der$ ikke$ direkte$ eksempler$ på$ significant$ people$ functions$ i$ forbindelse$ med$

risici.$Det$er$derfor$nødvendigt$at$tage$udgangspunkt$i$de$elementer,$der$diskuteres$i$afsnittet$om$

significant$ people$ functions.$ Det$ kan$ dog$ med$ udgangspunkt$ i$ afsnittet$ om$ significant$ people$
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functions$og$rapporten$pkt.$25$udledes,$at$det$er$en$nødvendig$forudsætning$for$en$konklusion$af,$

om$der$er$tilknyttet$significant$people$functions,$at$der$forekommer$active&decision?making$eller$

beslutningskompetence$i$tilknytning$til$de$testede$risici.$

I$ forbindelse$ med$ allokering$ af$ risici$ og$ den$ hertil$ knyttede$ vurdering$ af$ significant$ people$

functions,$ skal$man$være$opmærksom$på$muligheden$ for$overførsel$af$ risici.$Her$ tænkes$der$på$

situationer,$ hvor$ der$ enten$ (i)$ overføres$ risici$ forbundet$ med$ et$ aktiv/aktivitet$ eller$ (ii)$ sker$

overførsel$af$selve$administrationen$af$de$omhandlede$risici.$Overførsel$af$risici$vil$ typisk$opstå$ i$

forbindelse$ med$ interne$ ydelser,$ hvilket$ behandles$ senere$ i$ dette$ kapitel.$ Det$ er$ relevant$ at$

foretage$en$sondring$mellem$de$to$situationer,$da$det$har$betydning$for$placeringen$af$significant$

people$functions.$I$tilfælde$(i)$vil$den$tilknyttede$significant$people$function$stadig$være$tilknyttet$

det$faste$driftssted,$hvorfor$indkomst$med$tilknytning$til$den$testede$risiko$fortsat$skal$allokeres$til$

det$faste$driftssted.$I$tilfælde$(ii)$vil$det$som$udgangspunkt$medføre,$at$significant$people$functions$

i$ forbindelse$med$ risikoen$ ligeledes$ overføres$ og$ at$ indkomst$ dermed$ ikke$ skal$ allokeres$ til$ det$

faste$driftssted.
110
$

6.2.5)3 Allokering)af)kapital)

I$forbindelse$med$opgørelsen$af$det$faste$driftssted$som$en$uafhængig$enhed$for$dermed$at$sikre$

at$der$allokeres$en$korrekt$armslængdeindkomst$ til$det$ faste$driftssted,$er$der$behov$ for$at$der$

fastlægges$en$armslængdekapitalstruktur$samt$henføres$en$mængde$renteudgifter.$Man$skal$i$den$

forbindelse$være$opmærksom$på$dette$udelukkende$er$af$skattemæssige$årsager,$og$dermed$ikke$

har$nogen$civil$retlige$konsekvenser.$

Af$ rapporten$ fremgår$ det$ at$ faste$ driftssteder$ har$ den$ samme$ kreditværdighed,$ som$ det$

foretagende$ det$ er$ en$ del$ af.$ Et$ foretagende$ har$ som$bekendt$ behov$ for$ kapital,$ for$ derved$ at$

være$i$stand$til$at$finansiere$dets$forretningsaktiviteter$samt$påtage$sig$de$risici$der$følger$af$disse.$

Det$ er$ på$ denne$ baggrund$ at$ der$ efter$ principperne$ i$ AOA$ skal$ vurderes,$ hvilken$ mængde$ af$

kapital$der$skal$henføres$til$det$faste$driftssted.$Denne$kapital$kan$som$udgangspunkt$komme$fra$

tre$ kilder,$ nemlig$ egenkapital$ fra$ aktionærer,$ overskud$ fra$ tidligere$år$ eller$ fra$ lån.$De$ to$ første$

kilder$ hører$ under$ betegnelsen$ egenkapital,$ eller$ for$ det$ faste$ driftssted$ kaldt$ dotationskapital,$

hvor$ den$ sidste$ er$ fremmedkapital.$ Denne$ sondring$ mellem$ de$ forskellige$ typer$ af$ kapital$ er$
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nødvendig,$ da$ der$ generelt$ kun$ gives$ fradrag$ for$ rentebetaligner$ eller$ lignende$ for$ den$ lånte$

fremmedkapital,$ mens$ dette$ ikke$ er$ tilfældet$ for$ egenkapital.$ Rapporten$ definerer$ det$ faste$

driftssteds$dotationskapital$som$en$investering,$som$ikke$giver$anledning$til$et$afkast$svarende$til$

renteomkostninger$ eller$ lignende,$ der$ efter$ lovgivningen$ i$ det$ faste$ driftssteds$ hjemstat,$ giver$

skattemæssigt$ fradrag$herfor.
111

$ Som$det$ ligeledes$er$ forklaret$ovenfor,$ er$det$ som$ følge$ af$ det$

rentefradrag$ der$ gives$ for$ låneomkostninger,$ nødvendigt$ at$ tildele$ en$ passende$ mængde$

dotationskapital$ til$ det$ faste$ driftssted,$ for$ derved$ at$ sikre$ en$ allokering$ af$ indkomst$ på$

armslængde$ niveau$ til$ det$ faste$ driftssted.$ Allokeringen$ af$ kapitalomkostningerne$ vil$ blive$

behandlet$senere$i$dette$kapitel.$

Fastlæggelsen$af,$hvor$stor$en$del$af$foretagendets$frie$kapital,$som$er$nødvendig$for$at$dække$de$

aktiver$og$risici,$der$er$allokeret$til$det$faste$driftssted,$sker$efter$AOA$i$to$etaper.$Før$det$første$

skal$ de$ aktiver$ og$ risici,$ der$ er$ allokeret$ til$ det$ faste$ driftssted$ vurderes$ og$ måles.$ For$ ikke$

finansielle$enheder$bliver$der$ sjældent$målt$og$ lavet$opgørelser$af$de$ risici,$der$er$ tilknyttet$det$

faste$driftssted.$Derfor$kunne$det$være$nærliggende,$at$allokere$kapital$på$baggrund$af$aktiverne$

alene,$da$dette$teoretisk$set$burde$afklare$det$kapitalbehov,$der$er$nødvendigt$for$de$pågældende$

aktiver.$Problemet$herved$er,$at$risikoen$ved$et$aktiv$også$afhænger$af$benyttelsen$heraf.$Derfor$

kan$ et$ fast$ driftssteds$ kapitalbehov,$ variere$ alt$ efter$ brugen$ af$ aktiverne,$ hvilket$ medfører$ at$

kapitalbehovet$ ikke$ alene$ kan$ udledes$ ved$ en$ undersøgelse$ af$ det$ faste$ driftssteds$ aktiver.$ Det$

centrale$ i$denne$forbindelse$er,$om$et$selskab$der$opererer$på$samme$eller$ lignende$betingelser$

som$ det$ faste$ driftssted,$ har$ behov$ for$ en$ større$ eller$mindre$mængde$ kapital$ for$ at$ denne$ er$

dækkende$ for$ selskabets$ aktiviteter.$ Når$ risici$ og$ aktiver$ er$ undersøgt,$ skal$ det$ for$ det$ andet$

fastslås,$ hvor$ stor$ en$ mængde$ fri$ kapital$ der$ skal$ til$ for$ at$ finansiere$ aktiver$ og$ dække$ de$

tilknyttede$ risici,$ der$ er$ allokeret$ til$ det$ faste$ driftssted.$ OECD$ beskriver$ i$ rapporten$ fem$

anbefalede$metoder$til$allokering$af$kapital.$Det$konstateres$i$samme$forbindelse,$at$der$ikke$er$én$

metode$ der$ altid$ er$ at$ fortrække,$ men$ tre$ af$ metoderne$ alene$ henvender$ sig$ til$ finansielle$

foretagender.$Til$gengæld$understreges$det,$at$hvis$resultatet$af$en$metode$ikke$findes$at$være$i$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
111

$Report$on$the$attribution$of$profits$to$permanent$establishments$by$OECD$17$July$2008,$pkt.$136$



Kapitel!6!0!Nye!Allokeringsprincipper!

92!af!129!

overensstemmelse$ med$ armslængdeprincippet,$ skal$ en$ af$ de$ øvrige$ i$ stedet$ anvendes.
112

$

Nedenfor$vil$de$to$metoder$der$er$anvendelige$for$ikke$finansielle$foretagender$blive$behandlet.$

6.2.5.1%& Kapitalallokeringsmetoden%

Ved$kapitalallokeringsmetoden$bliver$foretagendets$frie$kapital$fordelt$mellem$hovedkontoret$og$

det$faste$driftssted,$i$samme$forhold$som$allokeringen$af$aktiver$og$risici.$Der$bliver$således$direkte$

taget$udgangspunkt$i$resultatet$af$den$funktions$og$faktuelle$analyse.$I$praksis$vil$det$betyde,$at$et$

fast$driftssted$der$har$fået$allokeret$25$%$af$foretagendets$aktiver$og/eller$risici,$vil$få$allokeret$25$

%$ af$ foretagendets$ frie$ kapital.$ Ved$ denne$ allokeringsmetode$ bliver$ der$ således$ allokeret$

dotationskapital$forholdsmæssigt$på$baggrund$af$aktiver$og$risici,$og$der$tages$således$ikke$direkte$

hensyn$til$sammensætningen$af$kapitalstrukturen$i$et$uafhængigt$selskab,$der$opererer$på$samme$

eller$lignende$vilkår.$

Når$det$faste$driftssteds$aktiviteter$og$det$marked$det$opererer$på$ikke$adskiller$sig$væsentligt$fra$

hovedkontorets,$er$det$ikke$vanskeligt$at$forestille$sig,$at$denne$metode$vil$medføre$en$allokering$

af$kapital$på$armslængde$vilkår.$Tilsvarende$vil$denne$metode$medføre,$at$der$i$teorien$ikke$kan$

ske$dobbeltbeskatning$på$baggrund$af$kapitalen,$da$hele$foretagendets$kapital$allokeres,$hverken$

mere$eller$mindre.$Dette$er$dog$ ikke$nødvendigvis$retvisende$i$praksis,$da$nogle$stater$definerer$

kapital$ forskelligt,$ hvorved$ der$ således$ allokeres$ mere$ eller$ mindre$ end$ den$ samlede$ kapital$ i$

foretagendet.$

Et$område,$hvor$anvendelsen$af$denne$metode$kan$give$anledning$til$problemer,$er$i$situationer,$

hvor$ det$ det$ faste$ driftssted$ og$ hovedkontoret$ opererer$ på$ vidt$ forskellige$markeder.$ Dette$ vil$

medføre$at$der$sker$en$”skæv”$fordeling$af$fri$kapital.$Dette$bør$dog$undgås$gennem$den$funktions$

og$ faktuelle$ analyse,$ da$ fordelingen$ af$ aktiver$ og$ risici$ gerne$ skulle$ ske$ under$ hensyntagen$ til$

denne$forskel.$Det$kan$dog$forekomme,$at$eksempelvis$de$forskelle$der$er$på$hovedkontorets$og$

det$faste$driftssteds$marked,$ikke$nødvendigvis$afspejler$sig$i$en$forskel$i$de$fundne$risici.$I$sådanne$

tilfælde$kan$allokering$efter$denne$metode$medføre,$at$fordelingen$ikke$afspejler$markedsvilkår.$
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Kapitalallokeringsmetoden$finder$også$sine$begrænsninger$i$tilfælde,$hvor$hovedkontoret$er$tyndt$

kapitaliseret.$Ved$anvendelse$af$en$forholdsmæssige$fordeling$vil$det$kunne$medføre,$at$det$faste$

driftssted$i$større$omfang$end$sammenlignelige$virksomheder$bliver$gældfinansieret.$

I$ situationer,$ hvor$ foretagendet$ har$ en$ uforholdsvis$ stor$ mængde$ fri$ kapital,$ kan$ der$ ligeledes$

opstå$problemer$med$anvendelsen$af$denne$metode.$Her$gives$der$i$rapporten$som$eksempel$de$

situationer,$hvor$et$foretagende$har$en$mængde$fri$kapital,$som$er$tiltænkt$et$senere$opkøb$af$et$

andet$ selskab$ eller$ stammer$ fra$ frasalg$ af$ aktiver$ eller$ virksomhedsdele.$ Problemet$ er$ i$ denne$

forbindelse,$ om$ denne$mængde$ kapital$ skal$ indgå$ i$ den$ samlede$ frie$ kapital,$ der$ skal$ fordeles$

mellem$ det$ faste$ driftssted$ og$ hovedkontoret$ eller$ der$ skal$ ske$ en$ regulering$ for$ fordelingen.$

Rapporten$sondrer$ i$denne$forbindelse$mellem$to$tilfælde,$hvor$det$er$forpligtelsen$til,$hvad$der$

skal$ske$med$denne$mængde$kapital,$der$er$afgørende.$Hvis$foretagendet$har$tiltænkt$et$opkøb,$

men$ikke$har$indgået$nogen$forpligtelser$eller$på$anden$måde$kan$fastslå$at$en$overtagelse$er$nært$

forestående,$men$kapitalen$derimod$ stadig$ kan$ gå$ til$ andre$ formål,$ skal$ denne$mængde$ kapital$

indgå$ i$ foretagendets$ samlede$ frie$ kapital.$ Har$ foretagendet$ derimod$ forpligtet$ sig,$ ved$

eksempelvis$en$købsaftale$eller$lignende,$skal$denne$mængde$kapital$ikke$indgå$i$den$samlede$frie$

kapital,$ der$ skal$ allokeres$mellem$det$ faste$ driftssted$ og$ hovedkontoret.$Det$ vil$med$ andre$ ord$

afhænge$af$en$konkret$vurdering$i$hver$situation.
113
$

6.2.5.2%& Tynd%kapitaliseringsmetoden%

Den$anden$allokeringsmetode$er$tynd$kapitaliseringsmetoden.$Metoden$søger$med$udgangspunkt$

i$de$allokerede$aktiver$og$risici$at$tildele$det$faste$driftssted$den$samme$mængde$fri$kapital,$som$et$

uafhængigt$ selskab$ der$ opererer$ på$ samme$ eller$ lignende$marked$ og$ på$ samme$ eller$ lignende$

vilkår.$ Dette$ gøres$ ved$ hjælp$ af$ en$ sammenlignelighedsanalyse,$ hvor$ det$ undersøges,$ hvordan$

kapitalstrukturen$i$sammenlignelige$selskaber$er$sammensat.$Når$denne$kapitalstruktur$er$fastlagt,$

skal$den$herefter$opdeles$ i$henholdsvis$dotationskapital$og$fremmedkapital.$Ved$denne$opdeling$

er$der$flere$relevante$faktorer$der$spiller$ind.$Her$giver$rapporten$følgende$eksempler:$

- Foretagendets$kapitalstruktur$som$helhed.$

- Det$ interval$ af$ kapitalstruktur,$ der$ fremkommer$ af$ den$ foretagne$ sammenlignelighedsH

analyse.$
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Der$ forekommer$også$ved$denne$metode$områder$der$kan$give$anledning$til$problemer.$Ved$en$

sammenlignelighedsanalyse,$som$beskrevet$ovenfor,$kan$der$opstå$væsentlige$problemer$i$praksis.$

Det$ forekommer$ ikke$ usandsynligt,$ at$ når$ det$ endelige$ sæt$ af$ sammenlignelige$ selskaber$ er$

fundet,$kan$det$ respektive$ interval$af$kapitalstrukturer$give$et$bredt$spænd$af$ resultater.$Der$er$

med$andre$ord$mange$andre$forhold,$der$spiller$ind$på$et$selskabs$valg$af$kapitalstruktur,$hvorfor$

der$ må$ stilles$ større$ krav$ til$ den$ bagvedliggende$ allokering$ af$ aktiver$ og$ risici.$ Ejernes$

risikoaversion,$ opfattelse$ af$ markedsrisiko$ og$ et$ selskabs$ kreditorer,$ er$ blot$ nogle$ af$ de$ øvrige$

faktorer$der$kan$medføre,$at$de$sammenlignelige$selskaber$har$en$vidt$ forskellig$kapitalstruktur.$

Ved$en$nærmere$analyse$af$disse$faktorers$indflydelse$på$selskabers$kapitalstruktur$kan$der$findes$

bestemte$grupper$af$selskaber.$Dette$sammenholdt$med$en$funktion$og$faktuel$analyse$af$aktiver,$

risici$og$aktiviteter$ i$det$ faste$driftssted,$kan$ fastlægge$om$nogle$af$disse$ faktorer$er$ tilstede$og$

dermed$sikre$en$mere$præcis$kapitalstruktur$ved$benyttelse$af$den$konkrete$gruppe$af$selskabers$

kapitalstruktur.
114

$

Det$kan$være$vanskeligt,$at$fremsætte$en$metode,$der$sikrer$en$korrekt$allokering$i$hvert$tilfælde,$

hvilket$da$også$er$den$overvejende$grund$til,$at$der$i$rapporten$gives$flere$eksempler$på$metoder$

til$ allokering$ af$ foretagenders$ kapital.$ Overordnet$ set$ er$ kravet$ til$ en$ metode,$ at$ resultatet$ af$

denne$skal$medføre,$at$der$bliver$allokeret$en$mængde$kapital$der$er$tilstrækkelig$til$at$dække$de$

funktioner,$aktiver$og$risici,$der$er$allokeret$til$det$faste$driftssted.
115

$Det$må$dog$kunne$fastslås$at$

tynd$kapitaliserings$metoden$i$højere$grad$er$i$overensstemmelse$med$den$analoge$anvendelse$af$

Guidelines,$ som$benyttes$ i$AOA,$da$der$her$ fokuseres$på$anvendelsen$af$armslængdeprincippet.$

Yderligere$ medfører$ den$ øgede$ fokus$ på$ anvendelsen$ af$ en$ sammenlignelighedsanalyse$ bedre$

mulighed$for$at$minimere$en$eventuel$problematik$ved$kapitalstrukturen$i$hovedvirksomheden.$

6.2.5.3%& Kapitalomkostninger%

Ovenfor$ er$ behandlet$ i$ hvilket$ omfang$ foretagendets$ frie$ kapital$ skal$ allokeres$ til$ det$ faste$

driftssted.$Dotationskapitalen$er$som$nævnt$en$ investering,$der$ ikke$giver$anledning$ til$et$afkast$

svarende$ til$ renteomkostninger$ eller$ lignende.$ I$ det$ følgende$ skal$ kapitalomkostningerne,$

tilknyttet$til$den$del$af$kapitalstrukturen,$der$ikke$kan$betegnes$som$dotationskapital,$behandles.$

Den$resterende$del$af$kapitalen$i$det$faste$driftssted$består$enten$af$fremmedkapital$hidrørende$
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fra$uafhængig$tredjepart$og/eller$af$interne$lån$fra$hovedkontoret.$Formålet$med$AOA$i$forhold$til$

kapitalomkostningsmetoderne$nedenfor$er,$at$tildele$en$mængde$renteudgifter$for$den$allokerede$

kapital$på$armslængde$vilkår,$som$står$i$rimeligt$forhold$til$de$funktioner,$aktiver$og$risici,$der$er$

allokeret$til$det$faste$driftssted.$

6.2.5.3.1!0 Fremmedkapital!fra!uafhængig!tredjepart!

Det$ faste$driftssted$vil$ som$oftest$have$behov$ for$yderligere$kapital$end$dotationskapitalen.$Der$

kan$således$optages$ lån$ i$ foretagendet$ fra$uafhængig$ tredjepart,$ som$økonomisk$alene$vedrører$

det$ faste$ driftssted$ og$ ikke$ hovedkontoret.$ Rapporten$ beskriver$ to$ eksisterende$metoder,$ som$

anvendes$i$forskellige$former$til$allokering$af$renteudgifter,$hidrørende$fra$uafhængig$tredjepart,$

fra$ foretagendet$ til$det$ faste$driftssted.$ I$ samme$forbindelse$understreges$det,$at$ ingen$af$de$to$

metoder$i$deres$rene$form$kan$tilsluttes$fuldt$ud$af$AOA.$

Den$første$metode$er$kendt$som$tracing&metoden.$Ved$denne$metode$spores$kapitalen,$der$bliver$

overført$ fra$ hovedkontoret$ til$ det$ faste$ driftssted,$ tilbage$ til$ den$ oprindelige$ långiver.$ Den$

renteudgift$som$hovedkontoret$juridisk$set$har$aftalt$med$uafhængig$långiver,$bliver$videreført$til$

det$faste$driftssted,$som$dermed$får$fradraget$for$renteudgiften,$da$kapitalen$økonomisk$set$alene$

vedrører$det$faste$driftssted.$Den$anden$metode$er$den$såkaldte$fungibility&metode,$som$bygger$

på$ en$ indirekte$ fordeling$ af$ hele$ foretagendets$ kapitalomkostninger,$ hvorved$ der$ således$ ikke$

tages$højde$for$det$faktiske$kapitalbehov,$der$er$i$det$faste$driftssted.$Ligesom$det$er$tilfældet$med$

de$beskrevne$metoder$til$allokering$af$den$frie$kapital,$virker$det$ikke$muligt,$at$udvikle$en$metode$

til$ allokering$ af$ kapitalomkostninger,$ som$ er$ anvendelig$ i$ alle$ situationer.$ Hidtil$ har$ OECD’s$

medlemsstater$ da$ også$ benyttet$ metoderne$ forskelligt$ fra$ hinanden,$ endda$ med$ forskellige$

variationer$af$de$enkelte$metoder.$Rapporten$søger$ ikke$at$ tage$ stilling$ til,$hvilken$metode$eller$

variation$ heraf,$ der$ skal$ anvendes$ under$ AOA.$ I$ stedet$ understreges$ det,$ at$ målet$ med$ de$

forskellige$ metoder$ er$ det$ samme,$ nemlig$ at$ kapitalomkostningerne$ der$ henføres$ til$ det$ faste$

driftssted$ skal$ være$ på$ armslængde$ vilkår,$ hvorefter$metoder$ der$ opfylder$ disse$ kriterier$ anses$

som$værende$anvendelige$i$overensstemmelse$med$principperne$i$AOA.
116
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6.2.5.3.2!0 Treasury!dealings!

Hidtil$har$det$efter$OECD’s$allokerings$principper$kun$været$tilladt$for$finansielle$foretagender,$at$

fradrage$ renteudgifter$ for$ interne$ lån$ mellem$ hovedkontoret$ og$ det$ faste$ driftssted,$ dvs.$ for$

kapitalomkostningerne$ved$at$ finansiere$det$ faste$driftssted,$mens$det$ ikke$har$ været$ tilladt$ for$

ikke$finansielle$foretagender.$I$rapporten$bliver$der$ved$AOA$ændret$ved$dette$udgangspunkt$for$i$

stedet$ at$ anvende$ principperne$ bag$ Guidelines,$ hvor$ der$ som$ følge$ bør$ gives$ fradrag$ for$

renteudgifter$ for$ interne$ lån$ mellem$ hovedkontoret$ og$ det$ faste$ driftssted,$ såfremt$ visse$

betingelser$ er$ opfyldt.$ Spørgsmålet$ opstår$ herefter$ om,$ hvordan$ overførsel$ af$ likvide$ midler$

mellem$hovedkontoret$og$det$faste$driftssted$skal$behandles.$Som$udgangspunkt$vil$overførsel$af$

likvide$ midler$ mellem$ hovedkontoret$ og$ det$ faste$ driftssted,$ ikke$ i$ sig$ selv$ medføre$ en$

fradragsberettiget$rentebetaling$for$de$overførte$ likvide$midler,$men$det$kan$dog$være$tilfældet,$

hvis$ rentebetalingen$ sker$ som$ godtgørelse$ af$ en$ udført$ treasury$ function.$ Disse$ handler$ er$

betegnet$ treasury$ dealings.$ Begrebet$ treasury$ function$ stammer$ fra$ bankverdenen,$ og$ er$

betegnelsen$ for$ de$ interne$ låneforhold$ mellem$ enkelte$ dele$ af$ et$ foretagende,$ der$ udgør$

finansieringen$ af$ de$ enkelte$ enheder.$ I$ forbindelse$ med$ faste$ driftssteder,$ vil$ der$ eksempelvis$

være$ tale$ om$ den$ del$ af$ hovedkontoret,$ der$ foretager$ finansieringen$ af$ de$ øvrige$ dele$ af$

foretagendet$med$egne$midler.$

Vurderingen$af$om$der$er$tale$om$en$treasury$dealing$med$fradragsberettigede$renteudgifter$som$

følge,$skal$ske$ved$en$funktions$og$faktuel$analyse$af$låneaftalen$og$vilkårene$herfor.$For$at$anse$et$

internt$ lån$som$en$treasury$dealing$er$det$nødvendigt,$at$eksempelvis$hovedkontoret$udfører$de$

significant$people$ functions,$ der$ er$nødvendige$ for$ at$ få$ tildelt$ økonomisk$ejerskab$af$ lånet,$ for$

derved$at$være$berettiget$til$betaling$i$form$af$renter$fra$det$faste$driftssted$på$armslængde$vilkår.$

Såfremt$der$ikke$udføres$sådanne$significant$people$functions$i$forbindelse$med$det$interne$lån,$vil$

der$ ikke$ være$ tale$ om$ treasury$ dealing.$ Derfor$ er$ der$ ikke$ fradragsret$ for$ renteudgifter$ i$

forbindelse$med$overførslen$af$de$likvide$midler$fra$hovedkontoret$til$det$faste$driftssted.
$117

$

De$ kapitalomkostninger$ der$ opstår$ som$ følge$ af$ treasury$ dealings,$ udgør$ en$ økonomisk$

kompensation$ for$ de$ treasury$ functions,$ der$ er$ udført$ i$ denne$ forbindelse.$ De$ vil$ således$ ikke$
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påvirke$den$allokering$af$ foretagendets$dotationskapital,$der$er$beskrevet$ tidligere.
118
$Størrelsen$

af$kapitalomkostningerne$bestemmes$ved$en$analog$anvendelse$af$Guidelines,$hvorfor$benyttelse$

af$en$sammenlignelighedsanalyse$anbefales.$

6.2.6)3 Identifikation)af)intern)handel)

Der$ er$ indtil$ nu$ i$ trin$ et$ H$ gennem$allokering$ af$ funktioner,$ aktiver,$ risici$ og$ kapital$ til$ det$ faste$

driftssted$ H$blevet$ tegnet$et$billede$af$det$ faste$driftssted$ som$en$hypotetisk,$uafhængig$enhed.$

Det$ er$ derfor$ også$ nødvendigt$ at$ undersøge,$ om$ det$ faste$ driftssted$ under$ antagelsen$ om$

uafhængighed$ indgår$ i$ samhandel$ med$ hovedkontoret,$ andre$ faste$ driftssteder$ eller$ øvrige$

koncernforbundene$enheder.$ Som$det$er$ tilfældet$ i$ de$andre$dele$ af$den$ funktions$og$ faktuelle$

analyse,$fremgår$det$af$AOA,$at$Guidelines$ligeså$skal$benyttes$analogt$på$denne$del$af$trin$et$om$

identifikation$af$intern$handel.$

Når$Guidelines$benyttes$ i$ forbindelse$med$ identifikation$af$ intern$handel$mellem$hovedkontoret$

og$det$faste$driftssted,$bør$man$være$opmærksom$på,$at$en$sådan$samhandel$ikke$nødvendigvis$er$

lige$ så$ tydelig$ eller$ let$ identificerbar,$ som$handel$mellem$ selvstændige$ juridiske$ enheder.$Dette$

skyldes$ netop,$ at$ det$ faste$ driftssted$ ikke$ er$ hverken$ juridisk$ eller$ økonomisk$ adskilt$ fra$

hovedkontoret.$Da$der$dermed$hverken$er$juridiske$eller$økonomiske$konsekvenser,$bortset$fra$de$

skattemæssige,$vil$interne$handler$typisk$ikke$være$reguleret$i$en$kontrakt.$Det$bliver$derfor$også$

på$denne$baggrund$i$rapporten$gjort$klart,$at$identifikation$af$interne$handler$skal$ske$ud$fra$den$

opfattelse,$at$det$faste$driftssted$er$en$uafhængig$enhed.$Dette$gøres$gennem$benyttelse$af$The&

functionally&separate&entity&approach,$hvilken$er$ forklaret$tidligere$ i$dette$kapitel.$Formålet$med$

identifikationen$ af$ interne$ handler$ mellem$ hovedkontoret$ og$ det$ faste$ driftssted$ bygger$

udelukkende$ på,$ at$ disse$ skal$ kunne$ prisfastsættes$ for$ dermed$ at$ kunne$ allokere$ den$ korrekte$

indkomstmængde$til$det$faste$driftssted.$

Der$bør$som$udgangspunkt,$på$baggrund$af$de$manglende$kontraktlige$forhold,$tillægges$en$større$

kontrol$af,$hvorvidt$den$testede$transaktion$faktisk$har$fundet$sted$eller$ej.$Det$øgede$behov$for$

kontrol$ medfører$ naturligt$ et$ større$ dokumentationskrav$ for$ foretagendet.$ Det$ øgede$

dokumentationskrav$ medfører$ dermed$ også,$ at$ en$ testet$ transaktion$ skal$ opfylde$ nogle$ mere$

specifikke$ krav,$ før$ den$ testede$ transaktion$ kan$ defineres$ som$ intern$ handel$ mellem$
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hovedkontoret$og$det$faste$driftssted.$Eftersom$der$i$de$fleste$tilfælde$ikke$eksisterer$en$indgået$

kontrakt$ mellem$ hovedkontoret$ og$ det$ faste$ driftssted,$ må$ der$ ses$ andre$ steder$ efter$

dokumentation.$

Med$ udgangspunkt$ i$ AOA$ bør$ man$ starte$ identifikationen$ af$ interne$ handler$ i$ det$ samlede$

foretagendes$ bogføringsmateriale$ og$ lignende$ interne$ dokumenter.
119

$ De$ interne$ transaktioner,$

der$ kan$ identificeres$ som$ følge$ af$ foretagendets$ interne$ dokumenter,$ vil$ efterfølgende$ blive$

godkendt$ som$ intern$handel$mellem$hovedkontoret$og$det$ faste$driftssted,$ såfremt$det$ ”fysisk”$

kan$ bekræftes,$ at$ de$ bogførte$ transaktioner$ har$ fundet$ sted.$Det$ ”fysiske”$ dokumentationskrav$

skal$ ses$ i$ lyset$ af,$ at$ foretagendet$ har$ mulighed$ for$ at$ oprette$ fiktive$ bogføringsposter$ af$

skattemæssige$årsager.$Det$kommer$ ligeledes$ til$udtryk$ i$Guidelines
120

,$at$der$ i$ forbindelse$med$

koncernforbundne$ parter$ eksisterer$ et$ behov$ for$ en$ yderligere$ verifikation$ af,$ at$ de$ bogførte$

transaktioner$ faktisk$ har$ fundet$ sted.$ Det$ må$ derfor$ mindst$ være$ ligeså$ relevant$ at$ dette$

kontrolleres$for$forhold$mellem$hovedkontor$og$det$faste$driftssted.$AOA$henviser$til,$at$der$skal$

benyttes$en$funktionsH$og$fakta$analyse$som$bekræftelse$på,$at$de$testede$transaktioner$reelt$har$

fundet$sted$og$ikke$kun$er$fiktiv$bogføring.$

Vurderingen$af$om$transaktionerne$har$fundet$sted$eller$ej$vil$typisk$ske$med$udgangspunkt$i,$om$

der$ er$ sket$ en$ overførelse$ af$ eksempelvis$ risiko,$ ansvar$ eller$ fordele$ af$ økonomisk$ betydning$

mellem$hovedkontoret$og$det$ faste$driftssted.$ I$situationer$omhandlende$ juridiske,$selvstændige$

enheder,$ vil$ man$ typisk$ tage$ udgangspunkt$ i$ de$ kontraktlige$ forhold$ mellem$ parterne.$ Dette$

fremgår$også$af$Guidelines,$hvorefter$en$vurdering$af$ovenstående$overførsler$med$udgangspunkt$

i$de$kontraktlige$forhold$bør$være$en$del$af$en$funktionsH$og$fakta$analyse.
121

$Guidelines$udtrykker$

yderligere,$at$såfremt$der$ikke$foreligger$en$skriftlig$kontrakt,$er$der$mulighed$for$at$opnå$en$sådan$

dokumentation$andet$sted:$

”The& terms& of& a& transaction& may& also& be& found& in& correspondence/communications&

between&the&parties&other&than&a&written&contract.”122&
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Da$Guidelines,$ som$tidligere$nævnt,$anvendes$analogt$ i$AOA,$ fastslås$det$således$ i$ rapporten,$at$

dette$princip$kan$overføres$til,$at$bogføringsmateriale$og$lignende$internt$materiale$kan$benyttes$

som$dokumentation.$Rapporten$oplister$tre$krav$der$skal$være$opfyldt,$såfremt$de$transaktioner,$

der$ fremgår$ af$ eksempelvis$ bogføringsmaterialet,$ skal$ anerkendes$ som$ intern$ handel$ mellem$

hovedkontoret$og$det$faste$driftssted:$

- the&documentation&is&consistent&with&the&economic&substance&of&the&activities&taking&place&

within&the&enterprise&as&revealed&by&the&functional&and&factual&analysis;&

- the& arrangement& documented& in& relation& to& the& dealing,& viewed& in& their& entirety,& do& not&

differ&from&those&which&would&have&been&adopted&by&comparable&independent&enterprises&

behaving& in& a& commercially& rational& manner& or,& if& they& do& so& differ,& the& structure& as&

presented& in& the& taxpayer’s& documentation& does& not& practically& impede& the& tax&

administration&from&determining&an&appropriate&transfer&price;&and&

- the&dealing&presented&in&the&taxpayer’s&documentation&does&not&violate&the&principles&of&the&

authorised& OECD& approach& by,& for& example,& purporting& to& transfer& risk& in& a& way& that&

segregates&them&from&functions.123&

Det$kan$derfor$ud$ fra$ovenstående$ fastslås,$at$såfremt$en$transaktion$mellem$hovedkontoret$og$

det$ faste$ driftssted$ kan$ dokumenteres$ af$ enten$ en$ indgået$ aftale$ eller$ af$ andre$ interne$

dokumenter$og$samtidig$”fysisk”$kan$bekræftes$at$have$fundet$sted,$vil$der$være$tale$om$en$intern$

handel$mellem$hovedkontoret$og$det$faste$driftssted.$Senere$i$dette$kapitel$redegøres$for,$hvilke$

principper$der$finder$anvendelse$ved$fastsættelsen$af$prisniveau$ved$de$identificerede$handler.$
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6.3)3 Trin)to)
I$trin$et$er$der$indledningsvis$sket$en$afgrænsning$af$det$faste$driftssteds$aktiviteter$og$vilkår$som$

en$ hypotetisk$ uafhængig$ enhed.$ Trin$ to$ i$ AOA$ behandler$ herefter,$ på$ baggrund$ af$ resultatet$

fremkommet$af$trin$et,$allokeringen$af$en$armslængde$indkomst$til$det$faste$driftssted.$

Trin$ to$ er$ i$ rapporten$ bygget$ op$med$ en$ kort$ introduktion$ efterfulgt$ af$ et$ afsnit$ omhandlende$

anvendelsen$af$TPHmetoder$til$allokering$af$indkomst.$Derefter$et$afsnit$om$sammenlignelighedsH

analyse.$ Og$ endelig$ er$ der$ en$ gennemgang$ af$ en$ række$ særlige$ overvejelser$ i$ forhold$ til$ ofte$

forekommende$samhandelstyper.$

Som$ tidligere$ nævnt,$ vil$ der$ ikke$ ske$ en$ dybdegående$ analyse$ af$ indholdet$ af$ trin$ to.$ Der$ vil$ i$

stedet$kort$blive$behandlet$enkelte$elementer$af$mere$relevans.$

Som$det$er$tilfældet$i$trin$et$bliver$Guidelines$også$i$trin$to$benyttet$analogt.$På$baggrund$af$den$

analoge$anvendelse$af$Guidelines$vil$allokering$af$en$armslængde$indkomst$til$det$faste$driftssted$

ske$ på$ baggrund$ af$ en$ sammenlignelighedsanalyse$ ud$ fra$ de$ samme$ principper
124

$ som$

forekommer$ i$Guidelines.$Begrebet$ sammenlignelighed$ indebærer$dermed,$at$der$ ikke$må$være$

nogen$ væsentlige$ forskelle$ imellem$ den$ testede$ transaktion$ og$ den$ uafhængige.$ Såfremt$ dette$

måtte$forekomme$skal$disse$kunne$elimineres$gennem$præcise$justeringer.$Det$vil$ligeledes$være$

efter$principperne
125
$i$Guidelines,$hvormed$armslængde$indtjeningen$opgøres.$

Når$det$skal$vurderes$om$der$forekommer$sammenlignelige$transaktioner$har$Guidelines$opstillet$

fem$sammenlignelighedsfaktorer,$der$efter$AOA$analogt$bør$finde$anvendelse:$

- Karakteristik$af$varer$og$tjenesteydelser.$

- Funktionsanalyse.$

- Kontraktuelle$forhold.$

- Økonomiske$omstændigheder.$

- Forretningsstrategier.
126

$
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$CUP,$Resale$Price$method,$Cost$Plus$method,$Profit$Split$method$og$TNMM.$
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Alle$ faktorer$ med$ undtagelse$ af$ kontraktuelle$ forhold$ bør$ inkluderes$ i$ vurdering$ af$

sammenlignelighed$ mellem$ kontrollerede$ og$ ikkeHkontrollerede$ transaktioner.$ Såfremt$ det$ på$

baggrund$af$en$sammenlignelighedsanalyse$indeholdende$ovenstående$faktorer$kan$konkluderes,$

at$ der$ foreligger$ et$ sammenligneligt$ forhold,$ skal$ den$ part$ (hovedkontoret$ eller$ det$ faste$

driftssted)$der$har$leveret$ydelsen$tillægges$en$betaling$svarende$til,$hvad$der$er$tilfældet$mellem$

uafhængige$parter$efter$principperne$om$opgørelse$af$armslængde$indtjening.$

De$ særlige$ overvejelser$ angående$ ofte$ forekommende$ samhandelstyper$ omhandler$ følgende$

områder:$

- Ændringer$i$brugen$af$materielle$aktiver.$

- Immaterielle$ aktiver,$ mere$ specifikt$ deltagelse$ i$ udviklingen$ af$ immaterielle$ aktiver$ og$

benyttelsen$af$immaterielle$aktiver.$

- Deltagelse$i$omkostningsfordeling.$

- Interne$tjenesteydelser.$

Der$vil$nedenfor$ske$en$kort$redegørelse$for$de$væsentligste$elementer$af$ovennævnte$punkter.$

Ved$overførsel$af$et$materielt$aktiv$fra$hovedkontoret$til$det$faste$driftssted,$er$det$væsentligt$at$

der$ foretages$ en$ vurdering$ af,$ om$der$ er$ forekommet$ en$ intern$ handel.$ Er$ der$ forekommet$ en$

intern$ handel,$ vil$ det$medføre$ at$ det$materielle$ aktiv$ herefter$ skal$ indgå$ i$ det$ faste$ driftssteds$

balance.$Det$vil$herefter$være$det$faste$driftssted,$der$eksempelvis$opnår$retten$til$at$afskrive$på$

aktivet.$ Ligeledes$ skal$ man$ ved$ vurdering$ af$ markedsværdi$ tage$ højde$ for$ tidligere$ foretagne$

afskrivninger$ og$ her$ tilhørende$ regler$ i$ den$ pågældende$ stat.$ I$ forbindelse$med$ at$ der$ er$ sket$

overførsel$af$et$materielt$aktiv,$skal$man$være$opmærksom$på,$at$det$ikke$er$en$selvfølge$at$der$

dermed$også$er$forekommet$en$intern$handel.$Det$kan$forekomme,$at$hovedkontoret$og$det$faste$

driftssted$ har$ struktureret$ brugen$ af$ aktivet,$ ud$ fra$ hvad$ der$ kan$ sammenlignes$ med$ en$

omkostningsfordeling
127
$(Herefter$CCA).$Ved$en$CCA$sker$der$som$udgangspunkt$ikke$ændringer$i$

retten$ til$ at$ afskrive$ på$ det$ materielle$ aktiv.$ Yderligere$ kan$ der$ forekomme$ situationer,$ hvor$
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$ Ved$ en$ omkostningsfordelingsaftale$ forstås$ en$ aftale$ indgået$mellem$ forskellige$ forbundne$ virksomheder,$ gående$ ud$ på,$ at$

omkostninger$og$ risici$ forbundet$med$udvikling,$ produktion$eller$ erhvervelse$ af$ aktiver,$ serviceydelser$ eller$ rettigheder$ fordeles$

mellem$ de$ deltagende$ virksomheder$ i$ forhold$ til$ den$ fordel,$ hver$ deltager$ forventer$ at$ opnå$ ved$ at$ deltage$ i$

omkostningsfordelingen.$–$Se$SKAT’s$vejledning$for$transfer$pricing;$kontrollerede$transaktioner;$dokumentationspligt$afsnit$5.2.5$

af$6/2H2006.$
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overdragelsen$af$det$materielle$aktiv$har$karakter$af$en$leasingaftale.$Er$det$tilfældet$skal$der$ikke$

overføres$ afskrivningsrettigheder$ til$ det$ faste$ driftssted.$ Der$ skal$ i$ stedet$ ske$ henførelse$ af$

leasingomkostninger$på$armslængde$vilkår$mellem$hovedkontoret$og$det$faste$driftssted.$

Hvis$et$immaterielt$aktiv$helt$eller$delvist$er$blevet$udviklet$af$det$faste$driftssted,$er$der$enkelte$

punkter$man$ skal$ være$ opmærksom$på$ i$ forbindelse$med$ allokering$ af$ indkomst.$ Har$ det$ faste$

driftssted$ har$ været$ involveret$ i$ udviklingen$ af$ immaterielle$ aktiver,$ vil$ det$ faste$ driftssted$ som$

udgangspunkt$også$være$berettiget$til$en$andel$af$den$indkomst,$de$immaterielle$aktiver$skaber.$

Her$er$det$først$og$fremmest$relevant$at$fastslå,$om$udviklingen$udelukkende$er$sket$af$det$faste$

driftssted,$eller$det$er$sket$i$samarbejde$med$hovedkontoret.
128

$Hvis$det$fastslås$at$udviklingen$er$

sket$i$samarbejde$med$eksempelvis$hovedkontoret,$skal$der$ske$en$fordeling$af$den$indkomst,$der$

skabes$af$det$ immaterielle$aktiv$efter$profit$ split$metoden$eller$efter$principperne$ i$en$CCA$hvis$

aftalen$ kan$ sammenlignes$med$ en$ CCA.
129
$ Kan$ det$ i$ stedet$ konkluderes$ at$ det$ faste$ driftssted$

alene$ har$ foretaget$ udviklingen$ af$ det$ immaterielle$ aktiv,$ vil$ der$ typisk$ være$ tale$ om$ en$ af$ to$

situationer.$ Det$ faste$ driftssted$ vil$ enten$ have$ krav$ på$ betaling$ i$ form$ af$ eksempelvis$

royaltybetaling$ for$ benyttelsen$ af$ aktivet,$ eller$ det$ faste$ driftssted$ vurderes$ at$ være$

sammenlignelig$med$en$kontraktudviklingsproducent.$Er$det$sidste$tilfældet,$skal$der$ske$betaling$

ud$fra$et$armslængde$niveau$baseret$på$sammenlignelige$uafhængige$virksomheder.$Der$vil$ ikke$

ske$en$dybere$analyse$af,$hvilke$principper$der$ lægges$ til$grund$ for$de$overstående$vurderinger,$

men$som$det$fremgår$af$rapporten$finder$Guideline$analog$anvendelse.
130

$

Har$det$faste$driftssted$ ikke$været$ involveret$ i$udviklingen$af$et$ immaterielt$aktiv,$som$det$faste$

driftssted$ benytter,$ skal$ det$ vurderes$ om$ det$ faste$ driftssted$ ved$ brugen$ af$ aktivet$ overtager$

retten$til$det,$og$der$dermed$er$sket$en$overdragelse,$eller$om$der$foreligger$en$brugsret.$For$så$

vidt$ angår$ situation,$ hvor$ brugen$ af$ det$ immaterielle$ aktiv$ kan$opfattes$ som$om$der$ er$ sket$ en$

overdragelse,$skal$der$ske$en$armslængdebetaling$til$hovedkontoret,$og$retten$til$det$immaterielle$

aktiv$ overgår$ til$ det$ faste$ driftssted.$ Det$ medfører,$ at$ det$ faste$ driftssted$ opnår$ retten$ til$

eksempelvis$afskrivninger.$Er$der$derimod$kun$en$aftale$om$brugsret$til$det$immaterielle$aktiv,$vil$
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hovedkontoret$bibeholde$ rettigheden$over$det$ immaterielle$aktiv$og$dermed$blive$kompenseret$

for$brugsretten.$

Angående$ interne$ tjenesteydelser$ bliver$ der$ i$ rapporten$ lagt$ særlig$ vægt$ på$ administration$

services,$og$omfanget$af$disse$kan$ofte$være$af$væsentlig$størrelse.$Rapporten$lægger$derfor$også$

op$ til,$ at$ det$ er$ vigtigt$ at$ disse$ bliver$ taget$ med$ i$ overvejelserne$ ved$ allokering$ af$ indkomst.$

Aflønning$ af$ denne$ type$ funktioner$ skal,$ efter$ principperne$ i$ AOA,$ som$ udgangspunkt$ ske$ ved$

anvendelse$ af$ armslængdeprincippet$ ved$ vurdering$ af$ aflønningsniveau.$ Her$ lægger$ rapporten$

vægt$på,$ at$ der$ sker$ en$ analog$ anvendelse$ af$Guidelines,$ specielt$med$henvisning$ til$Guidelines$

kapitel$7$omhandlende$intern$service.$
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6.4)3 Sammenfatning)
I$dette$kapitel$er$der$redegjort$for$indholdet$af$OECD’s$rapport$om$allokering$af$indkomst$til$faste$

driftssteder.$Der$bliver$i$rapporten$redegjort$for$den$af$OECD$udarbejdede$og$anbefalede$metode$

(AOA).$AOA$bygger$ på$ en$ to$ trins$ analyse,$ hvor$ det$ først$ trin$ indeholder$ en$ afgrænsning$ af$ det$

faste$driftssted$som$en$uafhængig$enhed,$ved$allokering$af$funktion,$aktiviteter,$risici$og$så$videre.$

Den$ anden$ del$ behandler$ herefter$ selve$ prisfastsættelsen$ af$ det$ allokerede.$ Principper$ i$ AOA$

bygger$ på$ en$ analog$ anvendelse$ af$ Guidelines,$ hvorfor$ blandt$ andet$ prisfastsættelsen$ af$ det$

allokerede$ skal$ ske$ på$ armslængde$ vilkår,$ hvilket$ ligeledes$ afspejler$ opfattelsen$ af$ det$ faste$

driftssted$som$en$uafhængig$enhed.$AOA$ fastslår$ ligeledes,$at$opfattelsen$af$det$ faste$driftssted$

skal$ske$ud$fra$the&functional&separate&entity&approach.$

Afgrænsning$af$det$faste$driftssted$som$en$uafhængig$enhed$i$det$første$trin$af$AOA$skal$foretages$

ud$ fra$en$ funktions$og$ faktuel$analyse,$ som$undersøger$og$ fastlægger$hvilke$ funktioner,$aktiver,$

risici$ og$ så$ videre,$ som$ udføres,$ anvendes$ og$ påtages$ af$ henholdsvis$ det$ faste$ driftssted$ og$

hovedkontoret.$Da$Guidelines$er$udarbejdet$til$anvendelse$for$uafhængige$enheder,$skal$der$ved$

den$analoge$anvendelse$tages$hensyn$hertil.$For$at$tilpasse$Guidelines$til$anvendelse$ved$forholdet$

mellem$et$hovedkontor$og$dets$faste$driftssted,$er$begrebet$significant$people$functions$ indført.$

Significant$people$functions$er$en$væsentlig$faktor$i$den$funktions$og$faktuelle$analyse.$Begrebet$

anvendes$igennem$de$enkelte$dele$af$analysen$til$at$fastsætte,$hvortil$i$foretagendet$ejerskabet$af$

de$enkelte$elementer$hører.$Yderligere$fremgår$det$af$AOA,$at$der$ikke$kan$allokeres$indkomst$til$

det$faste$driftssted,$hvis$det$kan$konstateres,$at$der$ikke$forekommer$significant$people$functions.$

Af$rapporten$bliver$der$ikke$givet$en$klar$definition$af,$hvad$der$skal$forstås$som$significant$people$

functions.$ Rapporten$ begrunder$ selv$ dette$ med,$ at$ significant$ people$ functions$ kan$ være$

forskellige$alt$afhængig$efter$de$konkrete$omstændigheder.$

Ved$ behandling$ af$ det$ faste$ driftssteds$ kapitalstruktur$ anbefales$ to$ allokerings$metoder.$ Begge$

metoder$tager$udgangspunkt$i$armslængdeprincippet$og$er$dermed$i$overensstemmelse$med$det$

generelle$princip$i$AOA$om$analog$anvendelse$af$Guidelines.$Rapporten$er$dog$opmærksom$på,$at$

de$ to$ anbefalede$metoder$ ikke$ nødvendigvis$ vil$ medføre$ et$ resultat,$ der$ afspejler$ armslængde$

vilkår.$ Hvis$ dette$ er$ tilfældet$ vil$ den$ anvendte$ metode$ ikke$ være$ brugbar$ i$ den$ pågældende$

situation.$Ved$behandlingen$af$de$tilhørende$kapitalomkostninger,$er$det$særligt$at$bemærke,$at$
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der$nu$under$visse$betingelser$anerkendes$armslængde$betaling$af$ interne$kapitalomkostninger.$

AOA$ giver$ her$ mulighed$ for,$ at$ hvis$ der$ kan$ identificeres$ en$ treasury$ function$ og$ herefter$ en$

treasury$dealing$ i$et$ ikkeHfinansielt$ foretagende,$skal$der$ske$godtgørelse$af$kapitalomkostninger$

på$armslængde$vilkår.$Dette$er$en$væsentlig$ændring$i$forhold$til$OECD’s$tidligere$opfattelse,$hvor$

det$kun$har$været$muligt$for$finansielle$virksomheder.$

Da$der$efter$AOA$sker$en$opfattelse$af$det$faste$driftssted$efter$the&separate&entity&approach$skal$

opgørelsen$af$intern$handel$mellem$hovedkontoret$og$det$faste$driftssted$ske$til$armlængdepriser.$

Dette$er$en$ændring$i$forhold$til$OECD’s$tidligere$opfattelse,$hvor$anvendelse$af$armslængdepriser$

kun$skulle$ske$i$visse$tilfælde.$

Det$ andet$ trin$ behandler,$ på$ baggrund$ af$ resultatet$ i$ trin$ et,$ allokeringen$ af$ en$ armslængde$

indkomst$ til$ det$ faste$ driftssted.$ Allokeringen$ sker$ ved$ en$ sammenlignelighedsanalyse,$ på$

baggrund$af$den$analoge$anvendelse$af$Guidelines.$
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Kapitel)7)3 Analyse)af)significant)people)functions)
Som$ det$ kan$ læses$ i$ kapitel$ 6$ under$ afsnittet$ om$ significant$ people$ functions,$ vil$ begrebet$

significant$people$functions$komme$til$at$spille$en$væsentlig$rolle$ved$allokering$af$indkomst.$Som$

det$yderligere$kan$læses,$er$det$svært$at$give$en$generel$definition$på,$hvad$der$kan$betragtes$som$

significant$ people$ functions.$ Dette$ skyldes,$ at$ forskellige$ forhold$ spiller$ ind$ alt$ efter$ hvilken$

branche$ eller$ marked,$ der$ opereres$ på$ med$ mere.$ Som$ det$ fremgår,$ er$ der$ dog$ nogle$

grundlæggende$ elementer,$ der$ skal$ gøre$ sig$ gældende$ før$ eksistensen$ af$ significant$ people$

functions$kan$fastslås.$

Et$ af$ de$ spørgsmål$ der$ er$ særligt$ interessant$ ved$ indførelsen$ af$ begrebet$ significant$ people$

functions$ og$ kravet$ til$ dets$ eksistensens$ i$ det$ faste$ driftssted$ i$ forbindelse$ med$ allokering$ af$

indkomst$hertil$er,$hvorvidt$det$adskiller$ sig$ fra$de$nugældende$krav$og$ i$hvor$høj$grad$dette$er$

tilfældet.$

7.1)3 Tilknytningen) til) den) indkomstskabende) aktivitet) kontra) significant)

people)functions)

Fokuseres$ der$ på$ de$ nugældende$ allokeringsprincipper,$ skal$ allokering$ af$ indkomst$ til$ det$ faste$

driftssted$ ske$ på$ baggrund$ af$ indkomstgrundlaget.$ Fastlæggelsen$ af$ det$ korrekte$ indkomstH

grundlag$skal$ske$ud$fra$en$allokering$af$ foretagendets$aktiver$og$passiver,$hvilket$sker$ud$fra$to$

principper:$

- Primær$–$Tilknytning$til$det$faste$driftssteds$erhvervsmæssige$aktivitet.$

- Sekundær$–$Ledelsens$hensigt$på$beslutningstidspunktet.$

Hvis$man$undersøger,$hvad$der$er$de$væsentligste$elementer,$vil$man$ved$kravet$tilknytning&til&det&

faste& driftssteds& erhvervsmæssige& aktivitet$ se,$ at$ der$ fokuseres$ på$ det$ pågældende$ aktiv$ (eller$

aktivitet)$og$dets$funktion$i$foretagendet.$Ved$ledelsens$hensigt$på$beslutningstidspunktet,$er$der$

fokus$på$hvad$selve$hensigten$med$det$pågældende$aktiv$er$ i$ forhold$ til,$hvad$der$udføres$ i$det$

faste$ driftssted.$ Det$ kan$ derfor$ fastslås,$ at$ der$ ved$ de$ nugældende$ principper$ er$ en$ væsentlig$

fokus$på$selve$aktivet$og$den$tilhørende$funktion.$
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Flyttes$ fokus$ derimod$ til$ Rapporten$ og$ dermed$ baggrundsmaterialet$ for$ indholdet$ af$ den$

kommende$ artikel$ 7,$ ses$ det$ at$ der$ foreligger$ et$ krav$ om$ identifikation$ af$ significant$ people$

functions$i$det$faste$driftssted,$før$indkomst$kan$allokeres$hertil.$Som$det$kan$læses$af$i$kapitel$6$

under$afsnittet$om$significant$people$functions$skal$en$række$bestemte$elementer$være$opfyldt,$

før$der$kan$være$tale$om$significant$people$ functions.$Det$kan$ved$en$nærmere$analyse$af$disse$

elementer$ ses,$ at$ fokus$ er$ på$ selve$ personen,$ som$ udfører$ eller$ er$ tilknyttet$ aktivet,$ og$ denne$

persons$kompetencer$og$beføjelser.$Der$er$dog$ fortsat$også$ til$en$vis$grad$stadig$ fokus$på$selve$

aktivet$og$hvilken$betydning$dette$har$ for$ indkomstgrundlaget,$men$det$kan$dog$ fastslås,$at$der$

sker$ en$ forskydning$ af$ fokus$ fra$ selve$ aktivet$ til$ personen$ og$ tilhørende$ kompetencer$ ved$

indførelsen$af$significant$people$functions.$

7.1.1)3 Forskelle)og)konsekvenser)ud)fra)en)teoretisk)tilgang)

Sætter$man$ de$ to$ tilgange$ over$ for$ hinanden,$ ses$ det$ af$ ovenstående,$ at$ de$ vægter$ forskellige$

elementer$som$den$afgørende$faktor$i$forbindelse$med$allokering$af$indkomst.$En$af$de$forskelle,$

der$ ud$ fra$ den$ teoretiske$ vinkel$ har$ en$ væsentlig$ betydning,$ er$ indførelsen$ af$ sondringen$ om$

hvorvidt$ der$ eksisterer$ people$ functions
131

$ i$ det$ faste$ driftssted,$ eller$ om$ der$ forekommer$ en$

situation$med$et$fast$driftssted$med$nonHpeople$functions.$Efter$de$nugældende$principper$tages$

der$ikke$stilling$til,$hvorvidt$der$er$personer$tilknyttet$aktiviteten$i$det$faste$driftssted.$Dette$er$dog$

en$væsentlig$del$af$significant$people$functions$og$det$fremgår$klart$af$indholdet$af$rapporten,$at$

denne$ vurdering$ har$ en$ afgørende$ indflydelse$ på,$ om$ der$ kan$ allokeres$ indkomst$ til$ det$ faste$

driftssted$ eller$ ej.$ Problemstillingen$ angående$ tilknytningen$ af$ personer$ har$ eksempelvis$

betydning$for$faste$driftssted,$der$alene$udgøres$på$baggrund$af$en$server.$I$de$tilfælde$hvor$det$

faste$driftssted$udelukkende$består$ af$ en$ server,$ kan$der$ som$ følge$ af$ indførelsen$ af$ significant$

people$functions$ikke$længere$allokeres$indkomst$til$det$faste$driftssted,$og$kildestaten$vil$derfor$

ikke$have$mulighed$for$at$beskatte$den$indkomst$der$skabes$på$baggrund$af$serveren$i$det$faste$

driftssted.$

Flyttes$fokus$fra$ovennævnte$situation$med$et$fast$driftssted$uden$tilknyttet$personale$til$et$ fast$

driftssted$af$mere$almindelig$karakter,$hvor$der$er$tilknyttet$personale$af$forskellige$typer,$kan$der$

ligeledes$opstå$en$situation,$hvor$der$ikke$kan$allokeres$indkomst$til$det$det$faste$driftssted.$Dette$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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$For$en$nærmere$forklaring$af$people$functions$henvises$til$kapitel$6$i$afsnittet$om$significant$people$functions.$
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står$ i$ modsætning$ til$ de$ nuværende$ principper.$ Begrebet$ beslutningskompetence$ spiller$ en$

væsentlig$ rolle$ i$ forbindelse$med$ significant$ people$ functions,$ og$ dermed$ om$der$ kan$ allokeres$

indkomst$ til$ det$ faste$ driftssted.$ Hvis$ ledelsen$ i$ det$ faste$ driftssted$ ikke$ har$ den$ nødvendige$

beslutningskompetence$ og$ den$ medfølgende$ risiko$ forbundet$ med$ den$ indkomstskabende$

aktivitet,$vil$det$ ikke$være$muligt$at$allokere$ indkomst$til$det$faste$driftssted.$Dette$medfører$en$

nødvendighed$ af,$ at$ der$ foretages$ en$ nærmere$ analyse$ af$ det$ enkelte$ foretagendes$

ledelsesstruktur$ og$ dermed$ på$ hvilket$ ledelsesmæssigt$ niveau$ de$ relevante$ beslutningsH

kompetencer$ er$ placeret.$ Der$ gives$ i$ rapporten$ ikke$ en$ konkret$ angivelse$ af,$ hvilken$ form$ for$

beslutningskompetence$der$ henvises$ til,$ da$det$må$bero$på$ en$ konkret$ vurdering$ i$ hvert$ enkelt$

tilfælde.$Det$ fremgår$dog,$ at$der$ skal$ være$ tale$om$en$ faktisk$beslutningstagen$og$ ikke$bare$en$

accept$ eller$ afvisning$ af$ et$ forslag.$ Strukturen$ og$ dermed$ placering$ af$ de$ ledelsesmæssige$

beføjelser$ vil$ have$ betydning$ for$ den$ enkelte$ virksomhed.$ Ser$man$ eksempelvis$ på$ den$ typiske$

produktionsvirksomhed$ eller$ industrivirksomhed,$ hvor$ arbejdsprocessen$ som$ oftest$ er$

standardiseret$og$ specialviden$ ikke$har$en$ væsentlig$ rolle$ for$ virksomhedens$ indkomstskabende$

aktivitet,$ vil$ ledelsesstrukturen$ typisk$ være$ horisontalt$ centraliseret$ eller$ begrænset$ horisontalt$

decentraliseret.$ Dette$medfører,$ at$ significant$ people$ functions,$ som$ udgangspunkt$ vil$ være$ at$

finde$ i$ den$øverste$ ledelse$eller$højt$placeret$ i$ ledelseshierarkiet.$ Som$eksempler$på$diametrale$

modsætninger$ kan$ nævnes$ virksomheder$ af$ typer$ som$ konsulentvirksomheder,$ revisionsH

virksomheder$og$reklamebureauer.$I$denne$type$virksomheder$vil$den$indkomstskabende$aktivitet$

typisk$være$baseret$på$specialviden.$Dette$medfører$at$der$sker$en$mere$selektiv$decentralisering$

af$ledelsesbeføjelserne$og$de$tilknyttede$risici,$da$den$øverste$ledelse$typisk$ikke$kan$besidde$alle$

relevante$ kompetencer.$ Der$ vil$ derfor$ typisk$ foreligge$ et$ større$ ansvar$ hos$ de$ enkelte$

gruppeledere$eller$mellemledere.
132
$På$denne$baggrund$må$man$også$generelt$kunne$ fastslå,$at$

antallet$ af$ medarbejdere,$ som$ udfører$ significant$ people$ functions$ er$ væsentligt$ større$ hos$

eksempelvis$en$konsulentvirksomhed$end$i$en$typisk$produktionsvirksomhed.$

7.1.2)3 Forskelle)og)konsekvenser)ud)fra)retspraksis)tilgang)

Med$udgangspunkt$i$retspraksis$kan$der$foretages$en$yderligere$analyse$af$eventuelle$forskelle$og$

medfølgende$ konsekvenser.$ Der$ foreligger$ alene$ i$ et$ begrænset$ omfang$ afgørelser,$ der$ direkte$

tager$stilling$til$tilknytningen$til$den$indkomstskabende$aktivitet.$I$TfS$1989,$605$H,$tidligere$nævnt$
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$SU$2009,$241,$Significant$people$functions$and$functional$ownership:$the$new$motto$in$transfer$pricing$(Erik$Kamphuis).$



Kapitel!7!0!Analyse!af!significant!people!functions!

109!af!129!

i$ kapitel$ 5,$ bliver$ en$ skatteyder,$ som$ driver$ virksomhed$ gennem$ et$ dansk$ aktieselskab$ nægtet$

allokering$af$indkomst$til$et$fast$driftssted$i$Schweiz,$da$det$blev$fundet$at$der$ikke$var$tilknytning$

til$ den$ erhvervsmæssige$ aktivitet$ i$ det$ faste$ driftssted.$ Skatteyderen$havde$ stiftet$ et$ schweizisk$

kommanditselskab,$som$herefter$stiftede$et$schweizisk$aktieselskab.$Det$schweiziske$aktieselskabs$

indtægter$ bestod$ af$ royaltyindtægter$ fra$ tre$ licensaftaler,$ som$ var$ købt/overtaget$ fra$ skatteH

yderens$ danske$ aktieselskab.$ Kommanditselskabets$ indkomst$ bestod$ af$ udbytte$ fra$ det$

schweiziske$aktieselskab$samt$samhandel$med$de$tre$licenstagere.$Landsrettens$begrundelse,$som$

blev$ stadfæstet$ af$ Højesteret,$ bundede$ i$ at$ den$ erhvervsmæssige$ aktivitet$ i$ de$ schweiziske$

selskaber$ ikke$ havde$ den$ nødvendige$ tilknytning$ til$ indkomsten,$ som$ licensaftalerne$ skabte$ i$

forbindelse$ med$ royaltybetaling.$ Den$ manglende$ tilknytning$ blev$ begrundet$ med,$ at$ det$

schweiziske$aktieselskab$ikke$havde$noget$personale$ansat$og$alt$håndtering$af$licensaftalerne$blev$

foretaget$ i$Danmark$af$det$danske$aktieselskab$uden$mulighed$for$ indflydelse$fra$de$schweiziske$

selskaber,$ hvorefter$ det$ udførte$ arbejde$ af$ det$ danske$ selskab$ blev$ betalt$ af$ det$ schweiziske$

aktieselskab:$

”Landsretten& finder,& at& der& ikke& har& fundet& nogen& sædvanlig& forretningsmæssig& aktivitet&

sted&i&de&to&schweiziske&selskaber.&Der&har&således&ikke&i&selskaberne&i&Schweiz&været&nogen&

ansatte,& som& har& været& beskæftiget& med& at& varetage& forholdet& til& licenstagerne.& Det&

schweiziske& aktieselskab& har& alene& oppebåret& licensafgifterne,& hvorimod& forpligtelserne&

ifølge& licensaftalerne& ved& tillægsaftalerne&med& licenstagerne& i& realiteten& er& forblevet& hos&

Dansk& Tyggegummi& Fabrik& A/S,& der& var& angivet& som& licenshaver& i& de& oprindelige&

licenskontrakter.”133&

Som$det$ses,$lægges$der$væsentlig$vægt$på,$at$der$ikke$er$noget$personel$i$det$schweiziske$selskab$

til$at$udføre$administrationen$af$licensaftalerne,$samt$at$beslutningskompetencerne$og$ansvaret$i$

forbindelse$med$udførelsen$ikke$er$blevet$overført$fra$det$danske$aktieselskab$i$forbindelse$med$

salget$af$lincensrettighederne$til$det$schweiziske$aktieselskab.$De$nævnte$afgørende$elementer$fra$

dommen$kan$ses$at$være$i$god$overensstemmelse$med$dele$af$de$elementer,$der$er$nødvendige$

for$at$fastslå$eksistensen$af$significant$people$functions.$Denne$opfattelse$fra$de$danske$domstole$
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$TfS$1989,$605$H$
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kan$være$med$til$at$give$en$indikation$af,$at$opfattelsen$af$de$nuværende$principper$i$praksis$ikke$

forekommer$så$fjern$fra$significant$people$functions.$

7.2)3 Potentielle) problemstillinger) ved) et) fast) driftssted) uden) significant)

people)functions)

Som$det$ ses$ af$ ovenstående$ kan$ der$ opstå$ situationer,$ hvor$ der$ ikke$ kan$ allokeres$ indkomst$ til$

faste$ driftssteder,$ hvis$ det$ faste$ driftssted$ ikke$ har$ tilknyttet$ significant$ people$ functions.$ Dette$

kan$blandt$andet$medføre,$at$der$ stilles$ spørgsmål$ved,$hvad$ formålet$med$statuering$af$et$ fast$

driftssted$er,$hvis$der$ ikke$kan$allokeres$ indkomst$til$det$faste$driftssted.$Ser$man$på$situationen$

ud$fra$et$statsmæssigt$perspektiv$må$hovedformålet$med$statuering$af$et$fast$driftssted$være,$som$

det$også$fremgår$af$modeloverenskomsten,$at$fastsætte$en$kontraherende$stats$ret$til$at$beskatte$

fortjeneste$fra$et$foretagende$hjemmehørende$i$en$anden$stat.
134
$Hovedformålet$med$statuering$

af$ et$ fast$ driftssted$ vil$ derfor$ miste$ sin$ betydning,$ hvis$ der$ opstår$ faste$ driftssteder$ uden$

tilknytning$af$significant$people$functions,$da$der$i$så$fald$ikke$kan$allokeres$en$indkomst$hertil.$Det$

synes$derfor$at$være$nærliggende$i$denne$forbindelse$at$der$indføres$et$krav$herom$i$forbindelse$

med$art.$5$ i$modeloverenskomsten$om$tilstedeværelsen$af$et$ fast$driftssted.$Det$synes$dog$ ikke$

umiddelbart$at$være$tilfældet,$som$situationen$ser$ud$ved$den$næste$opdatering.
135
$Det$fremgår$

ligeledes$ flere$ steder$ i$ rapporten,$ at$ indholdet$ af$ denne$ ikke$ har$ det$ formål$ at$ ændre$ på$ den$

nuværende$udformning$og$opfattelse$af$art.$5$i$modeloverenskomsten.
136
$

Ser$ man$ på$ muligheden$ for$ et$ fast$ driftssted$ uden$ significant$ people$ functions$ og$ dermed$

muligheden$for,$at$der$ikke$kan$ske$allokering$af$ indkomst$fra$et$virksomhedsperspektiv,$kan$det$

give$ nogle$ helt$ andre$ situationer.$ Som$ eksempel$ kan$ nævnes$ et$ dansk$ foretagende,$ som$ i$

udgangspunktet$udelukkende$er$placeret$i$Danmark,$men$som$ønsker$at$flytte$sit$foretagende$til$

en$anden$stat$af$økonomiske$årsager,$herunder$blandt$andet$skattemæssige$årsager.$ I$en$sådan$

situation$ vil$ der$ typisk$ opstå$ en$ fiktiv$ afståelsesbeskatning$ af$ aktiver$ og$ passiver,$ som$Danmark$

ikke$længere$har$beskatningsretten$over$jf.$SEL$§$5,$stk.$7.$Dette$er$sædvanligvis$ikke$optimalt$for$

foretagendet,$ da$ der$ som$ udgangspunkt$ ikke$ er$ sket$ afståelse,$ hvorfor$ foretagendet$ ikke$ har$
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$OECD’s$Modeloverenskomst$2008$kommentar$til$art.$5$pkt.$1$
135

$Der$fremgår$ikke$ændringer$af$art.$5$i$retning$af$significant$people$functions$i$Draft&contents&of&the&2010&update&to&the&model&tax&
convention$af$21$maj$2010.$
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$Report$on$the$attribution$of$profits$to$permanent$establishment$by$OECD$17$July$2008,$pkt.$9$
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opnået$indkomst,$som$der$kan$betales$skat$af.$Som$en$kombination$af$rapportens$konklusioner$og$

de$interne$danske$skatteregler$er$der$dog$en$mulighed$for$at$undgå$en$sådan$situation,$samtidig$

med$at$ foretagendet$helt$ eller$ delvis$ ophører$med$at$ betale$ selskabsskat$ i$Danmark.$ I$ følgende$

eksempel$ tages$ der$ udgangspunkt$ i$ en$ typisk$ produktionsvirksomhed.$ Som$beskrevet$ tidligere$ i$

dette$ kapitel$ vil$ en$ sådan$ virksomhed$ typisk$ have$ en$ ledelsesstruktur,$ som$ er$ centraliseret$

horisontalt$med$den$øverste$ ledelse$som$beslutningstager$og$en$mellemledergruppe$uden$reelle$

beslutningskompetencer$ og$ som$ dermed$ ikke$ har$ indflydelse$ på$ virksomhedens$ driftsmæssige$

overvejelser.$Det$vil$med$udgangspunkt$ i$dette$også$være$hos$den$øverste$ ledelse,$at$significant$

people$functions$umiddelbart$kan$identificeres.$Vælger$foretagendet$at$flytte$ledelsen,$her$i$blandt$

den$daglige$ledelse,$til$eksempelvis$Irland,$og$samtidig$bibeholde$sin$fabrik$og$produktionsapparat$

i$ Danmark,$ vil$ der$ opstå$ en$ ny$ skattemæssig$ situation.$ Foretagendet$ vil$ nu$ anses$ for$ hjemmeH

hørende$i$Irland,$jf.$modeloverenskomsten$art.$4,$stk.$3$på$grund$af$ledelsens$placering$og$samtidig$

have$et$fast$driftssted$i$Danmark,$jf.$modeloverenskomsten$art.$5.$Da$der$ikke$er$sket$fraflytning$af$

blandt$ andet$ driftsmidler,$ vil$ Danmark$ igennem$ placeringen$ af$ det$ faste$ driftssted$ stadig$ have$

beskatningsretten$ til$ driftsmidlerne,$ og$ dermed$ opstår$ der$ ikke$ en$ fiktiv$ afståelses$ beskatning.$

Samtidig$ vil$ det$ ikke$ være$ muligt$ at$ allokere$ indkomst$ til$ det$ faste$ driftssted,$ da$ der$ som$

udgangspunkt$ikke$kan$tilknyttes$nogle$significant$people$functions$hertil.$Der$vil$dog$stadig$være$

mulighed$ for,$ at$ foretagendet$ bliver$ beskattet$ i$ Danmark$ ved$ en$ evt.$ fremtidig$ avance$ eller$

genvundne$afskrivninger$i$forbindelse$med$salg$af$deres$fabriksbygning,$såfremt$de$ikke$vælger$at$

skrotte$den$eller$investere$i$en$ny$bygning$med$samme$formål.$Denne$ovenfor$beskrevne$situation$

er$illustreret$i$nedenstående$figur.$

$
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Det$skal$i$denne$sammenhæng$bemærkes,$at$der$i$forbindelse$med$flytningen$af$significant$people$

functions$ ligeledes$kan$ske$ flytning$af$ immaterielle$aktiver,$da$det$økonomiske$ejerskab$af$disse$

afgøres$af$ tilknytningen$til$ significant$people$ functions$og$placeringen$af$dem.$ I$disse$tilfælde$vil$

der$derfor$ske$fraflytningsbeskatning$af$de$immaterielle$aktiver.$

7.3)3 Sammenfatning)
Som$ det$ fremgår$ af$ dette$ afsnit$ og$ afsnittet$ i$ kapitel$ 5$ om$ significant$ people$ functions,$ vil$

significant$people$functions$komme$til$at$spille$en$meget$væsentlig$rolle$i$fremtiden$i$forbindelse$

med$allokering$af$ indkomst$ til$ faste$driftssteder.$Som$det$ fremgår$er$der$både$elementer$ fra$de$

nugældende$principper,$ som$er$ sammenlignelige$med$ significant$people$ functions$og$elementer$

som$er$forskellige.$En$af$de$væsentligste$forskelle$er$som$nævnt$fokuseringen$på$people$functions.$

Hvis$der$ikke$forekommer$people$functions,$kan$der$ikke$allokeres$indkomst$til$det$faste$driftssted,$

hvilket$typisk$har$betydning$for$faste$driftssteder$bestående$af$servere$og$tilsvarende.$

Der$hvor$de$største$problemer$synes$at$opstå$ i$ forbindelse$med$indførelsen$af$significant$people$

functions,$er$når$det$i$praksis$skal$vurderes$og$dokumenteres$i$de$enkelte$virksomheder,$hvor$der$

forekommer$significant$people$functions.$Der$skal$ved$identifikation$af$significant$people$functions$

i$hovedkontoret$og$det$faste$driftssted$ske$en$specifik$vurdering$i$forhold$til$det$konkrete$marked$

og$den$konkrete$branche.$Derfor$kan$foretagender$med$flere$faste$driftssteder$i$forskellige$stater$

eventuelt$inden$for$forskellige$brancher,$ikke$som$udgangspunkt$skæres$over$en$kam.$I$rapporten$

gives$der$enkelte$specifikke$eksempler$på,$hvorvidt$der$forekommer$significant$people$functions.$

Disse$ eksempler$ synes$ dog$ ikke$ generelt$ anvendelige$ for$ vurderingen$ af$ significant$ people$

functions.$ Dette$ er$ ikke$ et$ problem$ der$ kun$ er$ forbeholdt$ de$ enkelte$ virksomheder.$ Det$ vil$

ligeledes$kunne$give$problemer$for$de$enkelte$skattemyndigheder,$hvor$man$kan$argumentere$for,$

at$der$stilles$større$krav$til$identifikationen$af$significant$people$functions,$da$myndighederne$ikke$

nødvendigvis$ har$ samme$ kendskab$ til$ de$ enkelte$ virksomheders$ ledelsesmæssige$ struktur,$ som$

virksomheden$selv$har.$Det$medfører$dermed,$at$myndighederne$skal$bruge$flere$ressourcer$på$at$

kontrollere$de$informationer$virksomhederne$oplyser.$

Det$ kan$ dog$ med$ udgangspunkt$ i$ ovennævnte$ afgørelse$ antydes,$ at$ der$ ikke$ er$ en$ væsentlig$

forskel$i,$hvordan$domstolsmyndigheden$anskuer$de$nuværende$principper$i$forhold$til,$hvad$der$
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kan$fastslås$at$skulle$være$gældende$i$forbindelse$med$significant$people$functions.$Yderligere$vil$

dette$ kunne$ give$ et$ praj$ om,$ at$ eventuelle$ tvister$ omhandlende$ allokering$ af$ indkomst$ ikke$ vil$

have$et$væsentligt$forskelligt$udfald$i$forhold$til$hvad$der$er$set$tidligere.$

Ud$ over$ de$ praktiske$ problemer$ der$ kan$ opstå$ i$ forbindelse$med$ identifikationen$ af$ significant$

people$ functions,$ er$ situationen$ med$ et$ fast$ driftssted$ uden$ significant$ people$ functions$ en$

situation,$der$ligeledes$vil$kunne$skabe$forskellige$problemer$og$muligheder$for$de$enkelte$stater$

og$virksomheder$i$mellem.$
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Kapitel)8)3 Rapportens)konsekvenser)for)indkomstopgørelsen)

8.1)3 Indledning)
Med$ rapporten$har$OECD$ændret$principperne$ for$ indkomstallokering$ til$ faste$driftssteder.$ Som$

beskrevet$ i$kapitel$5,$har$det$ faste$driftssted$ud$ fra$den$danske$opfattelse$hidtil$været$ tillagt$en$

begrænset$selvstændighedsfiktion,$hvor$opfattelsen$af$det$faste$driftssted$blandt$andet$har$fundet$

sin$begrænsning$ved$behandlingen$af$interne$ydelser.$Efter$rapporten$skal$det$faste$driftssted$nu$i$

videre$ omfang$ opfattes$ som$ en$ uafhængig$ del$ af$ det$ samlede$ foretagende,$ hvorfor$ den$

begrænsede$ selvstændighedsfiktion$ kan$ siges$ at$ være$ flyttet$ mod$ en$ mindre$ begrænset$

opfattelse.$I$det$følgende$vil$der$blive$analyseret$på$hvilke$områder$af$indkomstallokeringen$der$er$

konkrete$forskelle$efter$rapporten.$

8.2)3 Ændringer)af)indkomstallokeringen)for)interne)ydelser)
Som$beskrevet$ovenfor$ flytter$den$begrænsede$selvstændighedsfiktion$af$det$ faste$driftssted$sig$

mod$en$mindre$begrænset$opfattelse$eller$muligvis$blevet$helt$ubegrænset.$Efter$de$nugældende$

principper$ for$ indkomstallokering$ af$ interne$ ydelser,$ skal$ der$ ikke$ ske$ opgørelse$ af$ en$

armslængdepris,$ med$ mindre$ den$ relevante$ ydelse$ har$ tilknytning$ til$ den$ indkomstskabende$

aktivitet.$ Dette$ udgangspunkt$ bliver$ der$ gjort$ op$ med$ i$ rapporten.$ Fremadrettet$ skal$ der$ ved$

anvendelsen$af$The&functionally&separate&entity&approach$identificeres$interne$handler$ud$fra$den$

opfattelse,$ at$ det$ faste$ driftssted$ er$ en$ selvstændig$ uafhængig$ enhed,$ for$ at$ prisfastsætte$ og$

derved$at$kunne$allokere$den$korrekte$indkomstmængde$til$det$faste$driftssted.$

Opfattelsen$af$hvad$der$skal$ forstås$som$den$korrekte$ indkomstmængde$er$således$ændret$som$

konsekvens$ af$ rapporten.$ For$ så$ vidt$ angår$ interne$ ydelser$ kan$ de$ forskellige$ typer$ ikke$

fyldestgørende$analyseres$som$en$helhed,$hvorfor$rapportens$konsekvenser$for$de$enkelte$typer$

af$interne$ydelser$vil$blive$analyseret$hver$for$sig$i$det$efterfølgende.$

8.2.1)3 Interne)transaktioner)af)varer)

Ved$situationer,$hvor$der$overføres$varer$mellem$det$faste$driftssted$og$hovedkontoret,$skal$der$i$

henhold$ til$ den$ nuværende$ opfattelse$ af$ det$ faste$ driftssted$ ud$ fra$ den$ begrænsede$
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selvstændighedsfiktion$ jf.$ modeloverenskomstens$ art.$ 7,$ stk.$ 2$ og$ stk.$ 3,$ sondres$ mellem,$ om$

varen$ har$ tilknytning$ til$ den$ indkomstskabende$ aktivitet$ eller$ ej.
137

$ I$ de$ tilfælde$ hvor$ varen$ har$

tilknytning$ til$ den$ indkomstskabende$ aktivitet,$ skal$ der$ ved$ indkomstopgørelsen$ opgøres$ en$

indtægt$henholdsvis$en$udgift$på$armslængdepriser$ved$den$ydende$henholdsvis$den$modtagende$

enhed.$Det$faste$driftssted$og$hovedkontoret$vil$ i$disse$situationer$således$skulle$behandles$som$

var$de$uafhængige$parter.$ I$de$tilfælde$hvor$der$ ikke$er$en$tilknytning$til$den$ indkomstskabende$

aktivitet,$skal$der$i$stedet$alene$ske$en$fordeling$af$de$afholdte$omkostninger$forbundet$med$varen$

mellem$ det$ faste$ driftssted$ og$ hovedkontoret.$ Det$ kan$ således$ i$ denne$ sammenhæng$ ses,$ at$

selvstændighedsfiktionen$i$henhold$til$modeloverenskomsten$er$begrænset.$

I$modsætning$ til$ den$ ovenstående$ opfattelse$ efter$modeloverenskomsten,$ sker$ der$ efter$ intern$

dansk$ ret$ en$ anden$behandling$ af$ transaktioner$mellem$hovedkontoret$og$dets$ faste$driftssted.$

Det$fremgår$af$interne$danske$skatteregler,$at$når$der$sker$en$intern$transaktion$af$varer$mellem$

det$ faste$ driftssted$ og$ hovedkontoret,$ hvad$ enten$ varen$ omfattes$ af$ eller$ forlader$ dansk$

beskatning,$ skal$ sådanne$ transaktioner$ sidestilles$ med$ erhvervelse$ fra$ et$ koncernforbundet$

selskab,$ hvorefter$ der$ skal$ opgøres$ en$ indtægt$ henholdsvis$ udgift$ til$ det$ faste$ driftssted$

henholdsvis$ hovedkontoret.$ I$ modsætning$ til$ principperne$ efter$ modeloverenskomsten$ er$ det$

efter$interne$danske$skatteregler$med$andre$ord$underordnet,$om$transaktionen$har$en$tilknytning$

til$ den$ indkomstskabende$ aktivitet$ eller$ ej.$ Opfattelsen$ af$ selvstændighedsfiktionen$ af$ faste$

driftssteder$er$efter$intern$dansk$ret$i$denne$sammenhæng$således$ubegrænset.
138
$

Som$ tidligere$nævnt$ skal$ der$ i$ henhold$ til$ AOA$ fremadrettet$ benyttes$The& functionally& separate&

entity&approach$ved$interne$handler,$hvorefter$der$ved$interne$transaktioner$af$varer$skal$opgøres$

priser$på$armslængde$vilkår.$Dette$er$en$ændring$i$forhold$til$den$opfattelse$der$hidtil$har$været$i$

Modeloverenskomsten,$hvilket$rapporten$ligeledes$eksplicit$nævner.$Eftersom$der$hidtil$har$været$

interne$ danske$ regler$ som$ bestemmer,$ at$ der$ skal$ benyttes$ armslængdepriser$ på$ interne$

transaktioner$ af$ varer,$ vil$ dette$ ikke$ have$ indflydelse$ på$ de$ anvendte$ principper$ i$ Danmark$ og$

dermed$medføre$en$mere$ensartethed$mellem$OECD$og$de$danske$principper$fremover.$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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$OECD’s$Modeloverenskomst$2008$kommentarer$til$art.$7,$stk.$3$pkt.$33$
138

$Der$henvises$til$kapitel$5$for$en$nærmere$redegørelse$heraf.$
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8.2.2)3 Intern)handel)af)tjenesteydelser)

Efter$ de$ nugældende$ allokeringsprincipper$ skal$ den$ begrænsede$ selvstændighedsfiktion$ af$ det$

faste$ driftssted$ lægges$ til$ grund$ ved$ intern$ handel$ af$ tjenesteydelser.$ Dette$ betyder,$ at$ i$ de$

tilfælde$hvor$ interne$ tjenesteydelser$har$ tilknytning$ til$den$ indkomstskabende$aktivitet,$ skal$der$

opgøres$en$indtægt$og$udgift$på$armslængde$vilkår$mellem$det$faste$driftssted$og$hovedkontoret.$

Hvis$ der$ i$ modsat$ fald$ ikke$ kan$ siges,$ at$ de$ interne$ tjenesteydelser$ har$ en$ tilknytning$ til$ den$

indkomstskabende$ aktivitet,$ vil$ den$ begrænsede$ selvstændighedsfiktion$medføre,$ at$ de$ faktiske$

omkostninger$ forbundet$ med$ tjenesteydelsen$ allokeres$ til$ den$ part$ der$ har$ opnået$ nytte$ af$

ydelsen.
139
$

Ved$intern$handel$af$tjenesteydelser$skal$der$ligesom$ved$interne$transaktioner$af$varer$benyttes$

The$functionally&separate&entity&approach$i$overensstemmelse$med$AOA.$Dette$vil$medføre,$at$den$

begrænsede$selvstændighedsfiktion$i$forhold$til$intern$handel$af$tjenesteydelser$reelt$bliver$til$en$

ubegrænset$ selvstændighedsfiktion,$da$der$ i$ alle$ tilfælde$ skal$opgøres$ indkomst$på$armslængde$

vilkår.$Dette$medfører$en$væsentlig$ændring,$da$der$ikke$længere$skal$sondres$mellem$tilknytning$

til$den$indkomstskabende$aktivitet$eller$ej.$Der$vil$dog$i$forhold$til$identifikation$af$tjenesteydelser$

ikke$være$sket$en$ændring$i$forhold$til,$hvad$der$er$gældende$i$dag.$Som$det$er$beskrevet$tidligere$

kan$ Guidelines$ kapitel$ 7$ anvendes$ analogt,$ hvilket$ er$ samme$ henvisning$ rapporten$ giver$ i$

forbindelse$ med$ identificering$ af$ tjenesteydelser.$ Der$ vil$ også$ i$ forbindelse$ med$ opgørelsen$ af$

armslængdepriser$ være$ sammenlignelighed$ mellem$ de$ i$ dag$ anvendte$ principper$ og$ de$ af$

rapporten$anbefalede.$Rapporten$anbefaler$at$der$benyttes$en$CUP$eller$Cost$plusHmetode,$hvilket$

er$identisk$med$de$metoder,$som$anbefales$som$inspiration$til$opgørelse$af$armslængdepriser$ved$

de$nuværende$principper.$

8.2.3)3 Interne)lån)og)finansieringsomkostninger)

Den$ begrænsede$ selvstændighedsfiktion$ af$ det$ faste$ driftssted$ finder$ efter$ nugældende$

allokeringsprincipper$ også$ sin$ anvendelse$ ved$ behandlingen$ af$ interne$ lån$ mellem$ det$ faste$

driftssted$ og$ hovedkontoret.$ Begrænsningen$ af$ opfattelsen$ af$ det$ faste$ driftssted$ som$ en$

uafhængig$enhed$kommer$i$denne$sammenhæng$til$udtryk$ved,$at$rene$interne$lån$mellem$hovedH

kontoret$ og$ det$ faste$ driftssted$ ikke$ skal$ tillægges$ renteindtægter$ og$ udgifter$ på$ armslængde$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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$Der$henvises$til$kapitel$5$for$en$nærmere$redegørelse$heraf.$
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vilkår.$ I$ intern$ dansk$ ret$ er$ dette$ dog$ undtaget,$ når$ lånet$ har$ en$ tilknytning$ til$ den$

indkomstskabende$aktivitet.$$

For$ interne$ lån$ der$ baserer$ sig$ på$ lån$ fra$ tredjepart$ og$ som$ er$ optaget$ til$ gavn$ for$ det$ faste$

driftssted,$skal$i$modsætning$til$de$ovenfor$omtalte$rene$interne$lån$tillægges$en$renteindtægt$og$

udgift$på$armslængde$vilkår.$For$denne$type$lån$anvendes$en$ubegrænset$selvstændighedsfiktion,$

hvilket$betyder,$at$der$med$Rapporten$ikke$er$ændret$ved$fradragsretten$for$det$faste$driftssteds$

renteudgifter,$ for$ så$ vidt$ lånet$ er$ optaget$ fra$ uafhængig$ tredjepart$ og$ er$ til$ gavn$ for$ det$ faste$

driftssted.$

Hvor$det$hidtil$som$udgangspunkt$ikke$har$været$tilladt$at$fradrage$renteudgifter$for$rent$interne$

lån,$er$der$med$Rapporten$til$dels$gjort$op$med$dette$udgangspunkt,$da$renteudgifterne$nu$under$

visse$ omstændigheder$ medfører$ en$ fradragsret.$ Det$ drejer$ sig$ om$ rent$ interne$ lån,$ hvor$ der$ i$

forbindelse$med$ lånet$ udføres$ en$ treasury$ dealing
140
,$ for$ hvilken$ der$ i$ overensstemmelse$med$

AOA$nu$anerkendes$fradrag$for$de$tilhørende$renteudgifter.$

Der$er$med$Rapporten$ændret$ i$udgangspunktet$om$der$ ikke$gives$rentefradrag$for$rent$ interne$

lån$i$ikke$finansielle$foretagender,$mens$der$ved$lån$fra$uafhængig$tredjepart$forsat$er$fradrag$i$det$

omfang$ lånet$ gavner$ det$ faste$ driftssted.$ Der$ kan$ således$ også$ her$ konstateres,$ at$ det$ faste$

driftssteds$selvstændighedsfiktion$er$mindre$begrænset$ i$ forhold$til$ tidligere$ i$OECD,$men$der$er$

dog$ fortsat$ en$ begrænsning$ da$ der$ fortsat$ ikke$ anerkendes$ fradrag$ for$ renteudgifter$ alene$ for$

overførsel$ af$ likvider$mellem$ det$ faste$ driftssted$ og$ hovedkontoret.$ Denne$ændring$ synes$ som$

udgangspunkt$ ikke$ at$ være$ i$ strid$ med$ de$ nugældende$ principper$ i$ intern$ dansk$ ret.$ Som$ det$

eksempelvis$kan$ses$af$retspraksis$fra$højesteret,$er$det$muligt$at$opnå$fradrag$såfremt$lånet$har$

tilknytning$til$den$indkomstskabende$aktivitet$og$driften$i$det$faste$driftssted.$Dette$synes$at$være$

i$ overensstemmelse$med$ principperne$ bag$ treasury$ dealing,$ hvor$ der$ udstedes$ lån$ til$ resten$ af$

foretagendets$finansiering$og$dermed$har$tilknytning$til$den$indkomstskabende$aktivitet$og$drift.$

8.2.4)3 Ændringer)for)allokering)af)kapital)

I$Rapporten$behandles$opgørelsen$af$dotationskapitalen$i$forbindelse$med$indkomstallokeringen$til$det$

faste$driftssted.$Formålet$med$opgørelsen$af$en$dotationskapital$er$fortsat,$at$klassificere$en$del$af$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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$Se$kapitel$6$for$en$uddybning.$
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det$ faste$ driftssteds$ kapital$ som$ en$ kapital,$ hvortil$ der$ ikke$ kan$ allokeres$ fradragsberettigede$

renteudgifter.$$

Hidtil$ har$ definitionen$ af$ dotationskapital$ været$ diskuteret$ i$ litteraturen.$ Dotationskapital$ har$

blandt$ andet$ været$defineret$ som$modsætningen$af$den$kapital$ der$ skal$ forrentes,$ herunder$er$

der$ således$ medtaget$ eventuelle$ uforrentede$ interne$ lån$ mellem$ hovedkontoret$ og$ det$ faste$

driftssted$ i$ dotationskapitalen.$ Alternativt$ har$ dotationskapitalen$ været$ defineret$ som$det$ faste$

driftssteds$egenkapital,$hvorefter$de$ interne$ lån$ ikke$medtages$heri.$Rapporten$har$ taget$stilling$

til,$hvad$der$efter$OECD’s$opfattelse$præcist$skal$forstås$ved$dotationskapital$og$definerer$det$som$

en$investering$der$ikke$giver$anledning$til$et$afkast$svarende$til$renteomkostninger$eller$lignende,$

der$efter$lovgivningen$i$det$faste$driftssteds$hjemstat,$giver$skattemæssigt$fradrag$herfor.$

Der$har$hidtil$været$anvendt$og$generelt$accepteret$mange$forskellige$metoder$til$at$opgøre$det$

faste$driftssteds$dotationskapital.$Problemstillingen$har$ i$denne$forbindelse$været,$at$det$ ikke$er$

muligt$ at$ finde$ en$ metode,$ som$ er$ dækkende$ for$ alle$ brancher,$ hvilket$ også$ har$ medført$ at$

metoderne$ har$ kunnet$ resultere$ i$ væsentligt$ forskellige$ størrelser$ af$ dotationskapital.$ Ved$

anvendelsen$af$metoderne$til$opgørelsen$af$dotationskapitalen$for$et$fast$driftssted,$har$det$været$

målet,$at$dotationskapitalen$skal$være$tilstrækkelig$til$at$finansiere$aktiver$og$dække$de$tilknyttede$

risici,$der$er$allokeret$ til$det$ faste$driftssted.$Dette$udgangspunkt$giver$Rapporten$også$eksplicit$

udtryk$for.$I$Rapporten$bliver$der$anbefalet$fem$ikke$rangerede$metoder,$hvoraf$de$tre$dog$alene$

henvender$sig$til$finansielle$foretagender.$

Omfanget$af$rapportens$påvirkning$for$opgørelsen$af$et$fast$driftssteds$dotationskapital$kan$være$

vanskelig$ at$ observere.$ Opgørelsen$ af$ det$ faste$ driftssteds$ dotationskapital$ er$ som$ tidligere$

beskrevet,$historisk$set$ ikke$et$område$der$har$tiltrukket$skattemyndighedernes$opmærksomhed$

internationalt$ set.$ Den$ manglende$ opmærksomhed$ kan$ forekomme$ besynderlig,$ da$ det$ synes$

oplagt$ at$ spekulere$ i$ en$ bestemt$ dotationskapitalstørrelse,$ afhængig$ af$ hvad$ der$ rent$

skattemæssigt$er$mest$fordelagtigt$for$foretagendet$som$helhed.$

Rapporten$søger$blandt$andet$at$gøre$op$med$den$hidtil$manglende$definition$og$ensretning$på$

området,$hvilket$kan$medføre$at$skattemyndighederne$fremover$lettere$kan$stille$spørgsmålstegn$

ved$ det$ faste$ driftssteds$ fradragsberettigede$ finansieringsudgifter$ på$ baggrund$ af$ dotationsH
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kapitalen.$Det$må$dog$ i$ samme$ forbindelse$ konstateres,$ at$ Rapporten$nævner$ flere$opgørelsesH

metoder,$ hvilket$ kan$ give$ anledning$ til,$ at$ hver$ stat$ fortolker$ disse$ forskelligt$ med$ forskelligt$

resultat$til$ følge.$Konsekvensen$af$rapporten$er$netop$på$grund$af$denne$subjektivitet$uklar.$Det$

har$ nemlig$ hidtil$ været$ muligt$ at$ frembringe$ væsentligt$ forskellige$ dotationskapitalstørrelser,$

hvilket$ stadig$må$ antages$ at$ være$muligt,$ grundet$ de$ flere$metoder,$ om$ end$ omfanget$måske$

reduceres.$Det$må$dog$kunne$fastslås$at$rapporten$præciserer,$hvilke$metoder$der$bør$anvendes,$

og$dermed$indskrænkes$mulighederne$for,$at$der$fremkommer$forskellige$resultater.$

8.2.5)3 Selvstændighedsfiktionen)

Der$ har$ hidtil$ været$ anvendt$ en$ begrænset$ selvstændighedsfiktion,$ hvilket$ Rapporten$ som$

udgangspunkt$ søger$at$gøre$op$med,$ved$at$anvende$The$ functionally& separate&entity&approach.$

Overordnet$ set$ tager$ denne$ udgangspunkt$ i$ det$ faste$ driftssted$ som$ en$ selvstændig$ uafhængig$

enhed,$hvorefter$der$med$udgangspunkt$heri$allokeres$en$indkomst$til$det$faste$driftssted.$At$det$

faste$driftssted$skal$opfattes$ som$en$selvstændig$uafhængig$enhed,$kan$da$også$ ses$ved$de$nye$

allokeringsprincipper$for$interne$ydelser.$Med$undtagelse$af$interne$transaktioner$af$varer$grundet$

den$danske$ interne$ lovgivning$på$området,$ har$ der$ ved$ interne$ ydelser$ alene$ skulle$ opgøres$ en$

armslængdepris$mellem$det$faste$driftssted$og$hovedkontoret$i$de$tilfælde,$hvor$det$pågældende$

havde$en$tilknytning$til$den$indkomstskabende$aktivitet.$Som$konsekvens$af$rapporten$bliver$disse$

begrænsninger$elimineret,$hvorefter$der$søges$en$indkomstopgørelse$for$det$faste$driftssted,$som$

var$det$en$selvstændig$uafhængig$enhed,$dog$med$undtagelse$af$interne$lån,$hvor$der$som$nævnt$

tidligere,$stadig$ikke$kan$overføres$kapital$uden$de$tidligere$nævnte$betingelser.$
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Kapitel)9)3 Statisk)eller)dynamisk)fortolkning)i)forhold)til)

rapporten)og)ny)art.)7)

For$at$vurdere$hvilken$betydning$rapportens$konklusioner$og$dermed$den$nye$art.$7$og$tilhørende$

kommentarer$har$for$allokering$af$indkomst$til$faste$driftssteder$i$intern$dansk$ret,$bliver$man$nød$

til$ at$ vurdere,$ om$ der$ skal$ tillægges$ en$ dynamisk$ eller$ statisk$ fortolkning$ af$ eksisterende$

dobbeltbeskatningsoverenskomster$i$forbindelse$med$tvister$og$lignende.$

Der$ bør$ ikke$ herske$ tvivl$ om,$ at$ indgåelsen$ af$ nye$ dobbeltbeskatningsoverenskomster$ eller$

opdatering$af$de$allerede$eksisterende$på$baggrund$af$den$nye$art.$7$og$tilhørende$kommentarer,$

vil$blive$fortolket$ud$fra$de$konklusioner,$der$fremkommer$i$rapporten.$Tvivlen$opstår$når$der$skal$

ske$fortolkning$af$de$eksisterende$danske$dobbeltbeskatningsoverenskomster.$Spørgsmålet$er$her,$

om$ der$ i$ denne$ forbindelse$ skal$ anvendes$ en$ dynamisk$ fortolkning$ af$ dobbeltbeskatningsH

overenskomsterne,$ og$ der$ dermed$ anvendes$ konklusioner$ fra$ rapporten$ eller$ en$ statisk$

fortolkning$af$dobbeltbeskatningsoverenskomsterne,$hvorfor$de$principper$der$var$gældende$før$

rapporten$anvendes.$

Som$der$er$ redegjort$ for$ i$kapitel$4$skal$der$ved$vurdering$af$om$der$skal$ tillægges$en$dynamisk$

eller$statisk$fortolkning,$ske$en$vurdering$af,$hvilken$karakter$de$foretagne$ændringer$har.$Altså$om$

der$er$tale$om$en$præcisering$af$allerede$eksisterende$kommentarer,$eller$om$er$der$tale$om$en$

decideret$ ændring$ af$ de$ nugældende$ principper.$ Som$ det$ fremgår$ af$ tidligere$ nævnte$ kapitel,$

synes$der$ i$Danmark$ tillagt$ en$dynamisk$ tilgang.$Det$ synes$dog$ ikke$muligt$ud$ fra$ retspraksis$ at$

konstatere$om$anvendelsen$af$en$dynamisk$tilgang$er$sket$i$alle$tilfælde,$eller$kun$såfremt$der$er$

tale$om$en$præcisering.$Der$kan$dog$i$litteraturen$findes$støtte$for,$at$anvendelsen$af$en$dynamisk$

tilgang$næppe$er$tilfældet,$såfremt$der$er$tale$om$ændring$af$ikke$præciserende$karakter.$

Som$det$fremgår$af$de$indledende$bemærkninger$i$kommentarerne$til$modeloverenskomstens$art.$

7,$ kan$ det$ ses,$ at$ dele$ af$ rapporten$ er$ inkorporeret$ i$ kommentarerne$ i$ forbindelse$ med$ den$

seneste$opdatering$af$modeloverenskomsten.$Det$nævnes$ligeledes,$at$netop$den$del$af$rapporten$

som$blev$ inkorporeret$ i$2008,$ ikke$var$ i$ strid$med$de$eksisterende$kommentarer.$Hvorvidt$dette$

betyder,$ at$ man$ kan$ slutte$ modsætningsvis$ og$ dermed$ konkludere,$ at$ den$ resterede$ del$ af$
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rapportens$ konklusioner$ ikke$ kan$ vurderes$ at$ have$ karakter$ af$ præcisering$ af$ indholdet$ af$

kommentarerne$i$2008$udgaven,$kan$der$ikke$svares$direkte$på.$Svaret$på$dette$må$umiddelbart$

bero$ på$ fortolkningen$ af$ forskelligheden$ mellem$ de$ nuværende$ principper$ og$ rapportens$

konklusioner,$ der$ tillægges$ af$ den$ danske$ stat.$ Det$ fremgår$ af$ de$ indledende$ bemærkninger$ til$

modeloverenskomstens$ art.$ 7,$ at$ OECD$ selv$ er$ af$ den$ opfattelse,$ at$ indholdet$ af$ rapportens$

konklusioner$kan$forekomme$at$være$forskellige$fra$de$nuværende$principper.$Denne$fortolkning$

bør$dog$ske$ud$fra$en$vurdering$af$de$enkelte$dele$i$stedet$for$en$helhedsvurdering.$

Som$det$ kan$ ses$ af$ kapitel$ 7$ bør$ der$ ikke$ forekomme$ tvivl$ om$ indførelsen$ af$ significant$ people$

functions,$og$betydningen$af$dette$er$ikke$alene$en$præcisering$af$de$eksisterende$principper,$men$

derimod$en$væsentlig$ændring$af$principperne$for$allokering$af$indkomst.$Der$vil$som$det$fremgår$

af$ kapitel$ 6$ være$ væsentlige$ andre$ elementer,$ der$ fremadrettet$ skal$ tillægges$ betydning$ i$

forbindelse$med$vurdering$af$allokering$af$foretagendets$indkomst.$Netop$dette$taler$stærkt$for,$at$

der$ikke$kan$tillægges$en$dynamisk$fortolkning,$da$significant$people$functions$er$en$så$væsentlig$

faktor$i$forhold$til$de$principper$og$konklusioner$der$fremføres$i$rapporten.$

Ud$over$significant$people$functions,$bliver$der$som$følge$af$rapporten$indført$en$ny$opfattelse$af$

det$ faste$ driftssted$ som$ en$ selvstændig$ uafhængig$ enhed.$ Der$ skal$ således$ efter$ principperne$ i$

rapporten$ fremadrettet$ anvendes$ The$ functionally& separate& entity& approach,$ som$ bygger$ på$ en$

ubegrænset$selvstændighedsfiktion.$Denne$opfattelse$af$det$faste$driftssted$er$ i$udgangspunktet$

ikke$en$ændring$af$præciserende$karakter$i$forhold$til,$hvad$der$er$gældende$efter$den$nuværende$

danske$ opfattelse.$ Dette$ taler$ derfor$ ligeledes$ for,$ at$ der$ ikke$ kan$ tillægges$ en$ dynamisk$

fortolkning$ i$ forhold$ til$ de$ principper$ og$ konklusioner,$ der$ fremføres$ i$ rapporten.$ Der$ er$ dog$

enkelte$dele$af$the&functionally&separate&entity&approach$og$den$nuværende$opfattelse$efter$intern$

dansk$ ret,$ hvor$ der$ forekommer$ sammenfald$ af$ de$ anvendte$ principper.$ Der$ kan$ derfor$ i$ disse$

tilfælde$ argumenteres$ for,$ at$ der$ er$ tale$ om$ ændring$ af$ en$ præciserende$ karakter$ af$ de$

nugældende$principper,$og$at$disse$derfor$kan$tillægges$en$dynamisk$fortolkning$isoleret$set.$Her$

tænkes$ der$ blandt$ andet$ på$ opgørelsen$ af$ det$ faste$ driftssteds$ kapitalstruktur,$ hvor$ der$ er$

sammenfald$mellem$de$nugældende$principper$og$de$principper$rapporten$fremfører$som$bedst$

anvendelige.$
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Det$ må$ derfor$ som$ udgangspunkt$ kunne$ formodes,$ at$ kommentarerne$ til$ den$ nye$ art.$ 7$ og$

dermed$konklusionerne$fra$rapporten$alene$vil$være$anvendelige$ved$en$dynamisk$fortolkning$i$de$

tilfælde,$hvor$der$er$tale$om$præciserende$ændringer.$ I$ forbindelse$med$vurderingen$af,$om$der$

kan$ tillægges$en$dynamisk$ tilgang$på$baggrund$af,$at$der$er$ tale$om$ændringer$af$præciserende$

karakter,$skal$det$ i$denne$sammenhæng$holdes$for$øje,$at$kommentarerne$er$udfærdiget$til$den$

nye$ordlyd$af$art.$7.$

Som$ det$ fremgår$ af$ kapitel$ 4,$ foreligger$ der$ afgørelser$ fra$ Ligningsrådet,$ der$ fastslår$ at$

kommentarerne$ til$ modeloverenskomsten,$ hvad$ enten$ de$ eksisterede$ på$ tidspunktet$ for$

indgåelsen$ af$ dobbeltbeskatningsoverenskomsten$ eller$ ej,$ alene$ kan$ anvendes$ til$ fortolkning,$

såfremt$ ordlyden$ af$ den$ pågældende$ artikel$ enten$ er$ sammenfaldende$ eller$ at$ de$ rent$

indholdsmæssigt$svarer$til$hinanden.$Eftersom$ordlyden$af$den$nye$art.$7$er$radikalt$ændret,$som$

følge$ af$ konklusionerne$ i$ rapporten,$ kan$ kommentarerne$ til$ denne,$ i$ overensstemmelse$ med$

ovenfor$ nævnte$ afgørelser,$ ikke$ anvendes$ som$ fortolkningsbidrag$ til$ eksisterende$ dobbeltH

beskatningsoverenskomster.$ Som$ følge$ af,$ at$ principperne$ for$ allokering$ af$ indkomst$ til$ faste$

driftssteder$er$ændret,$ findes$det$derfor$ ikke$muligt$at$påberåbe$ sig,$ at$der$ indholdsmæssigt$er$

overensstemmelse$mellem$ den$ nuværende$ og$ den$ nye$ udgave$ af$ art.$ 7.$ Det$må$ derfor$ kunne$

fastslås,$at$kommentarerne$til$den$nye$art.$7$inklusiv$de$af$de$nye$kommentarer,$der$har$karakter$

af$præcisering$af$tidligere$principper$ikke$kan$anvendes$som$fortolkningsbidrag$i$forbindelse$med$

tidligere$indgåede$danske$dobbeltbeskatningsoverenskomster.$
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Kapitel)10)3 Konklusion)
I$ nærværende$ afhandling$ er$ der$ foretaget$ en$ dybdegående$ redegørelse$ og$ analyse$ af$ de$

nugældende$ og$ nye$ allokeringsprincipper,$ samt$ hvorvidt$ der$ efter$ intern$ dansk$ ret$ tillægges$ en$

dynamisk$eller$statisk$tilgang$ved$fortolkning$af$dobbeltbeskatningsoverenskomster.$Dette$er$gjort$

med$henblik$på$at$kunne$besvare$afhandlingens$problemformulering.$

Hvilke$ konsekvenser$ vil$ OECD’s$ rapport$ have$ for$ allokering$ af$ indkomst$ til$ faste$

driftssteder$ud$fra$intern$dansk$ret?$

Som$ det$ kan$ ses$ af$ nærværende$ afhandling,$ er$ der$ flere$ væsentlige$ forskelle$ mellem$ de$

nugældende$principper$for$allokering$af$indkomst$til$faste$driftssteder$ud$fra$intern$dansk$ret,$og$

de$ af$ rapporten$ opstillede$ principper$ ved$ allokering$ af$ indkomst$ til$ faste$ driftssteder.$ Disse$

forskelle$vil$som$udgangspunkt,$have$væsentlige$konsekvenser$for$de$nugældende$principper$efter$

intern$dansk$ ret,$ såfremt$principperne$og$konklusionerne$ fra$ rapporten$ implementeres$ fuldt$ud.$

Overordnet$ set$ vil$ dette$medføre,$ at$ der$ skal$ tillægges$ en$ ny$ opfattelse$ af$ det$ faste$ driftssteds$

selvstændighedsfiktion.$ Som$ det$ fremgår$ af$ kapitel$ 8$ betyder$ det,$ at$ der$ i$ stedet$ for$ den$

nuværende$begrænsede$selvstændighedsfiktion,$ i$stedet$skal$til$tillægges$en$fiktion$om$det$faste$

driftssted$som$en$uafhængig$enhed$–$the&functionally&separate&entity&approach.$Dette$vil$have$den$

konsekvens$til$ følge,$at$principperne$fra$Guidelines$ finder$analogt$anvendelse,$og$at$der$dermed$

skal$anvendes$priser$på$armslængde$vilkår$ved$sammenhandel$mellem$hovedkontoret$og$det$faste$

driftssted.$

Foruden$det$ovenfor$nævnte,$vil$ indførelsen$af$significant$people$functions$ ligeledes$medføre$en$

væsentlig$ ændring$ af$ principperne$ for$ allokering$ af$ indkomst$ til$ faste$ driftssteder$ efter$ intern$

dansk$ret.$Som$det$kan$ses$af$kapitel$7$vil$ indførelsen$af$significant$people$functions$medføre,$at$

de$ grundlæggende$ principper$ for,$ hvornår$ der$ kan$ allokeres$ indkomst$ til$ det$ faste$ driftssted$

ændres.$De$ændrede$principper$betyder,$at$significant$people$functions$fremadrettet$skal$kunne$

identificeres$ i$det$ faste$driftssted,$ før$der$kan$ske$allokering$af$ indkomst$hertil.$Denne$problemH

stilling,$ som$ er$ illustreret$ i$ det$ nævnte$ kapitel,$ medfører$ muligheden$ for$ skatteoptimering$ ved$
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flytning$af$ledelsens$sæde$til$en$fremmed$stat,$med$den$følge,$at$der$opstår$et$fast$driftssted$uden$

significant$people$functions$i$Danmark.$

Det$ synes$ ikke$ sandsynligt,$ at$ de$ fremførte$ principper$ og$ konklusioner$ fra$ rapporten$ vil$ få$

konsekvenser$for$principperne$for$allokering$af$indkomst$til$faste$driftssteder$ud$fra$intern$dansk$

ret$ i$ den$ nærmeste$ fremtid.$ Dette$ skyldes$ for$ det$ første,$ at$ der$ på$ nuværende$ tidspunkt$ ikke$

forekommer$ danske$ dobbeltbeskatningsoverenskomster,$ hvor$ ordlyden$ af$ art.$ 7,$ er$ baseret$ på$

den$nye$art.$7.$Der$hersker$ikke$tvivl$om,$at$en$dobbeltbeskatningsoverenskomst,$som$er$indgået$

på$ baggrund$ af$ den$ nye$ art.$ 7,$ skal$ fortolkes$ ud$ fra$ de$ tilhørende$ kommentarer,$ herunder$ de$

fremførte$ principper$ og$ konklusioner$ fra$ rapporten.$ I$ denne$ situation$ vil$ de$ ovenfor$ nævnte$

konsekvenser$bliver$relevante.$$

For$ det$ andet$ findes$ det$ ligeledes$ ikke$ muligt$ at$ benytte$ rapportens$ fremførte$ principper$ og$

konklusioner,$ ved$ en$ dynamisk$ fortolkning$ af$ de$ eksisterende$ danske$ dobbeltbeskatningsH

overenskomster.$ Dette$ skyldes,$ som$ det$ fremgår$ af$ kapitel$ 9,$ at$ de$ foretagne$ ændringer$ af$

principperne$for$allokering$af$indkomst$til$faste$driftssteder$har$en$sådan$karakter,$at$de$ikke$kan$

opfattes$ som$ præciserende.$ Den$ omstændighed,$ at$ der$ ikke$ kan$ tillægges$ en$ dynamisk$

fortolkning,$ finder$ ligeledes$ støtte$ i$ intern$ dansk$ praksis,$ hvoraf$ det$ fremgår,$ at$ de$ tilhørende$

kommentarer$ til$ modeloverenskomsten$ ikke$ er$ anvendelige,$ såfremt$ der$ ikke$ er$

overensstemmelse$ mellem$ ordlyden$ af$ den$ pågældende$ artikel$ i$ dobbeltbeskatningsH

overenskomsten$og$modeloverenskomsten.$Dette$omfatter$også$de$af$ændringerne,$som$har$en$

præciserende$karakter.$

Der$ er$ dog$ dele$ af$ principperne$ og$ konklusionerne$ der$ fremkommer$ af$ rapporten,$ som$ er$

implementeret$i$kommentarerne$til$art.$7$i$den$eksisterende$modeloverenskomst$fra$2008,$hvorfor$

disse$ har$ betydning$ for$ allokering$ af$ indkomst$ til$ faste$ driftssteder$ ud$ fra$ intern$ dansk$ ret.$

Konsekvensen$ heraf$ må$ siges$ at$ være$ begrænset,$ da$ de$ pågældende$ kommentarer$ er$ i$

overensstemmelse$ med$ de$ eksisterende$ principper,$ hvorfor$ det$ har$ mere$ præciserende$ end$

ændrende$karakter.$

Det$kan$derfor$konkluderes,$at$de$principper$og$konklusioner$der$fremkommer$af$OECD’s$Report&

on& the& attribution& of& profits& to& permanent& establishments,& ikke$ på$ nuværende$ tidspunkt$ vil$ få$
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konsekvenser$for$de$principper,$der$anvendes$ved$allokering$af$indkomst$ud$fra$intern$dansk$ret.$

Dette$ vil$ først$ være$ tilfældet,$ når$ ordlyden$ af$ den$ nye$ art.$ 7$ lægges$ til$ grund$ i$ en$ dansk$

dobbeltbeskatningsoverenskomst.$
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