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SUMMARY 

 

In January 2013, the European Commission formally requested Denmark to amend its legislation 

concerning exit tax on shares held by individuals. Denmark, however, does not agree with the 

European Commission, as it considers the tax rules being in line with EU-law and hereby fulfilling 

Denmark’s obligations under Articles 21, 45 and 49 TEUF. This master thesis examines whether or 

not EU-law supports the allegations raised by the European Commission. 

 

This examination is done by analyzing the aims and extents of the provisions § 38-40 in the Danish 

“aktieavancebeskatningslov” which regulate Danish exit taxation for individuals. The effects of the 

provisions are numerous and impact all individual shareholders leaving Denmark. The provisions 

can sometimes result in higher taxes for the individuals leaving the country compared to those 

staying in Denmark. Moreover, the provisions can have a negative impact on the cash flow for 

individuals leaving Denmark since incidents concerning their shares can lead to early payment of 

taxes before these shares are even sold. Such negative impacts are not eliminated in the most recent 

changes to the provisions. 

 

Next, all the specific allegations put forth by the European Commission are presented. There is 

convergence between these allegations and the approach taken by the European Court of Justice in 

infringements cases. This approach is therefore mirrored in an analysis of the current EU-law on exit 

taxation during which the leading precedents are examined too, to better understand the current 

state of EU-law. 

 

Conclusively, it seems that the Danish provisions amount to a restriction because they obstruct 

individuals leaving Denmark. Pursuits exist which might help justify such Danish restriction, but it 

is nevertheless crucial that the restriction does not go beyond what is necessary in order to attain the 

objectives it pursues. EU case law states that provisions resulting in negative cash flows and higher 

taxing on individuals leaving e.g. Denmark than those staying home are disproportionate. 

Thus, the Danish provisions are not in line with current EU-law and the European Commission is 

subsequently entitled to refer the case to the Court of Justice. Such infringement case can oblige 

Denmark to change the provisions once again; this time so that no individuals leaving Denmark 

have to pay a higher tax or pay the tax at an earlier stage than the time when the shares are sold. 
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1. INTRODUKTION 

1.1. INDLEDNING 

I januar 2013 modtog Skatteministeriet en begrundet udtalelse fra EU-Kommissionen (herefter EUK) 

med påbud om at ændre reglerne for fraflytterbeskatning på aktier for personer.1 EUK mener, at 

reglerne strider mod gældende EU-ret, herunder artiklerne 21, 45 og 49 i Traktaten om Den 

Europæiske Unions Funktionsområde (herefter TEUF). I særdeleshed anfører EUK, at reglerne ikke 

står rimeligt i forhold til formålet. Allerede tilbage i 2010 gjorde EUK opmærksom på den 

manglende konformitet i en åbningsskrivelse.2 Skatteministeriet deler dog ikke EUKs synspunkt og 

har svaret, at de ikke vil ændre reglerne. Dette giver jf. art. 258 TEUF EUK mulighed for at anlægge 

traktatbrudssag mod Danmark. Senest har EU-domstolen (herefter EUD) underkendt de danske 

regler om fraflytterbeskatning for selskaber ved overførsel af aktiver.3 Det er således sandsynligt, at 

det danske regelsæt for fraflytterskat for personlige aktionærer vil blive undersøgt yderligere.  

Reglerne for fraflytterskat har været genstand for et utal af ændringer. I bilag 3 er vedlagt historisk 

tidslinje. I L 218 af 17. maj 20134 findes den seneste ændring af reglerne, og i lovforslagets 

bemærkninger anføres det i punkt 2.8, at ændringen vil medføre, ”at de danske exitskatteregler har en 

højere grad af robusthed i forhold til EU-reglerne”. Ændringerne skulle medføre, at tab realiseret efter 

fraflytning på aktier omfattet af fraflytterbeskatning, bliver godskrevet. Skatteministeriet har således 

alligevel valgt at tilrette reglerne, til trods for at de påstår, at reglerne er i overensstemmelse med 

EU-retten.  

 

1.2. PROBLEMIDENTIFIKATION 

Uenigheden mellem Skatteministeriet og EUK omkring de danske regler om fraflytterskat på aktier 

for personer kræver yderligere undersøgelse, da der selvsagt hersker tvivl om reglernes 

forenelighed med EU-retten i deres nuværende form. Især for borgere, som er berørt af reglerne, er 

det formålstjenstligt at få fastlagt, hvorvidt der bør ske endnu en justering. 

 

                                                      
1 Bilag 1 
2 Bilag 2 
3 C-261-11 – EU-Kommissionen mod Danmark  
4 L 218 – Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., 
kulbrinteskatteloven og forskellige andre love. 
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1.3. PROBLEMFORMULERING 

Nærværende afhandling har således til formål at analysere, hvorvidt de gældende danske regler om 

fraflytterbeskatning for personlige aktionærer er forenelige med art. 21, 45 og 49 TEUF. 

Til brug for besvarelsen af ovenstående problemformulering, behandles følgende delspørgsmål: 

 
A. Hvad er gældende dansk ret for fraflytterbeskatning for personlige aktionærer? 

B. Hvilke argumenter har EUK for, at de danske regler strider mod EU-retten? 

C. Hvilken praksis følger EUD på fraflytterbeskatning på nuværende udviklingstrin? 

 

1.4. STRUKTUR  

Ovenstående delspørgsmål vil udmunde i tre selvstændige afsnit. Der foretages analyser og laves 

selvstændige delkonklusioner for A og C. Besvarelsen af B er alene af beskrivende karakter, men er 

af hensyn til metoden nødvendig. Afsnit C tager et naturligt afsæt i analysen af A, da det ønskes at 

udlede gældende EU-ret. Ligeledes tager C udgangspunkt i besvarelsen af B. Ved integration af 

resultaterne fra hvert delspørgsmål, vil det være muligt kunne besvare problemformuleringen i et 

sammenfattende og konkluderende afsnit. Den afsluttende konklusion vil følgelig være kort. 

Den valgte struktur er inspireret af EUDs praksis ved brud på reglerne om fri bevægelighed.5 

Således vil analysen af gældende dansk ret danne grundlag for forståelsen af reglerne. Kun på denne 

måde kan EU-domstolens praksis for lignende regler dernæst analyseres, for at klarlægge hvorvidt 

der, efter EU-rettens begreb, er tale om en restriktion, som EUK påstår. Derudover skal det 

undersøges, om der i givet fald findes legitime hensyn som kan berettige en sådan eventuel 

restriktion, og om restriktionen er proportional.6 

 

Nedenstående figur illustrerer afhandlingens struktur: 

 

                                                      
5 (Neergaard & Nielsen, 2010) s. 274-275 
6 (Neergaard & Nielsen, 2010) s. 182-183 
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Figur 1 – Struktur 

 

1.5. DEFINITIONER OG FORKORTELSER  
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- Andre forkortelser: 

ABL Aktieavancebeskatningsloven 

Art.  Artikel 

DBO Dobbeltbeskatningsoverenskomst 

DK Danmark 

EU Den Europæiske Union 

EUD Den Europæiske Unions Domstol 

EUK EU-Kommissionen 

EØS Aftalen om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde af 2. maj 1992  

JV SKATs juridiske vejledning 2013-2 

PSL Personskatteloven 

SKM Skatteministeriet 

TEU Traktaten om Den Europæiske Union 

TEUF Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsområde 
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2. METODIK 

2.1. METODE 

Den anvendte metode er af induktiv karakter med en eksplorativ og kritisk tilgang.7 Den valgte 

opbygning af afhandlingens analyser er gjort ud fra en hypotese om, at de danske regler kan være 

uforenelige med EU-retten jf. EUKs skrivelser til DK. Afhandlingen vil således teste, om hypotesen 

bør forkastes eller ej. Det skal hermed analyseres, om reglerne er forenelige med EU-retten eller ej, 

med udgangspunkt i de punkter, som EUK anfører. Den valgte hypotese må ikke ses som udtryk 

for en forudindtaget holdning om reglernes forenelighed. Netop den eksplorative tilgang skal 

minimere den forforståelse, som kunne medføre en forudindtaget holdning. Derudover vil 

anvendelse af en eksplorativ tilgang medføre, at såfremt andre argumenter end de af EUK anvendte 

udledes, vil de inddrages for at give et så fuldstændigt resultat som muligt. Da der er tale om en 

retsvidenskabelig opgave, som er en del af samfundsvidenskaben, er det ikke muligt endegyldigt at 

verificere hypotesen8 eftersom retssystemet er dynamisk i forhold til samfundsudviklingen. 

Analyserne af dansk ret og EU-ret foretages for at finde gældende ret – de lege lata ved 

retsdogmatiske analyser. I afsnit 6, som integrerer resultaterne af analyserne, og søger at besvare 

problemformuleringen, anvendes en mere retspolitisk tilgang – de lege ferenda. 9  Denne tilgang 

benyttes, da ønsket er at udtrykke en konklusion om, hvorvidt der er belæg for krav om ændring af 

de danske regler ud fra EUDs nuværende praksis. Ved de lege ferenda vil resultatet være forbundet 

med usikkerhed på grund af EUDs dynamiske fortolkningsstil. Der henses til, at der ikke for EUD 

eksisterer et stare decisis princip.10 Således er EUD ikke forpligtet til at dømme på samme måde i 

senere domme, men alene ud fra EU-rettens nuværende udviklingstrin.11 Følgelig kan præjudikater 

fra EUD ikke nødvendigvis fuldt ud anvendes ved en eventuel fremtidig sag ved EUD.  

Metodevalget er truffet, da det findes mest hensigtsmæssigt ud fra opgavens problemstilling. Det 

må dog oplyses, at det i sagens natur ikke kan udelukkes, at et andet metodevalg ville kunne 

frembringe et anderledes resultat.   

 

                                                      
7 (Andersen, 2005) s. 21 
8 (Neergaard & Nielsen, 2010) s. 113 
9 Jf. Alf Ross’ prognoseteori er de lege ferenda udsagn om, hvordan loven bør forstås evt. med forslag til 
ændringer. Han udtrykker, at det ved forudsigelse af fremtidige ”hændelser” ikke er muligt at adskille de lege 
lata (retsvidenskab) med de lege ferenda (retspolitik). (Nielsen & Tvarnø, 2011) s. 392 udtrykker, at der er der 
en glidende overgang mellem disse to begreber, når gældende ret er tvivlsom. 
10 (Neergaard & Nielsen, 2010) s. 157 
11  C-267/91 – Keck-dommen 
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2.2. JURIDISK METODE 

I afhandlingen anvendes både danske og EU-retlige retskilder. Det er derfor her relevant at belyse 

forholdet mellem dansk ret og EU-retten, men også at analysere reglerne hver for sig. 

 

2.2.1. EU-RETTEN I FORHOLD TIL NATIONAL RET 

Som følge af DKs medlemskab af EU har DK pligt til at sørge for, at nationale regler ikke strider 

mod EU-regler. Nogle af de essentielle principper for forholdet mellem national ret og EU-ret er 

forrang, direkte virkning samt pligt til konform fortolkning.  Inden for skatteområdet har DK national 

kompetence til at lave egne nationale regler jf. art. 65 TEUF med respekt for reglerne om fri 

bevægelighed jf. stk. 3. 

 

FORRANG 

Dog er der ikke frit valg med hensyn til udformningen af de nationale regler, da EU-retten har 

forrang for national ret.12 Dette princip blev stadfæstet ved sagen Costa/Enel tilbage i 1964.13 

Princippet betyder, at EU-retten er en lex superior, som derved træder forud for den nationale ret.  

Princippet om forrang, samt konsekvenserne heraf sammenholdt med en national EU-stridig regel, 

præsenteres, da de underbygger relevansen af opgavens problemstilling. Konsekvenserne af forrang 

er afhængige af typen af EU-retskilde. I forhold til afhandlingens problemstilling er det relevant at 

se på traktaterne som retskilde, da det på baggrund af EUKs udtalelse undersøges, hvorvidt de 

danske regler er i uoverensstemmelse med rettighederne i art. 21, 45 og 49 TEUF.  

 

Jf. tidligere afgørelser fra EUD har netop disse tre artikler alle direkte virkning.14 EU-retsakter såsom 

traktater med en præcis formulering, har direkte virkning for den danske stat jf. Costa/Enel-

dommen. Når traktatbestemmelser har direkte virkning for den danske stat, er der jf. pricippet om 

forrang pligt til at undlade at anvende nationale regler, der strider med EU-retlige regler.15 Således 

bør SKAT ikke anvende fraflytterreglerne i deres nuværende form, såfremt de er EU-stridige. Det er 

ikke nødvendigvis ensbetydende med, at reglerne er ugyldige.16 

 

                                                      
12 (Neergaard & Nielsen, 2010) s. 245 
13 C-6/64, Flaminio Costa mod ENEL 
14 (Neergaard & Nielsen, 2010) s. 220 
15 (Neergaard & Nielsen, 2010) s. 246 
16 (Neergaard & Nielsen, 2010) s. 246 
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KONFORM FORTOLKNING 

Medlemsstaterne har jf. art. 4 st. 3 TEU pligt til at fortolke reglerne konformt med gældende EU-ret. 

Såfremt der måtte være en national sag omkring reglerne for fraflytterbeskatning for personer, er 

den pågældende myndighed forpligtet til at fortolke reglerne efter gældende EU-ret. Dette 

indebærer ligeledes, at den nationale myndighed er forpligtet til at inddrage og rette sig efter EU-

regler og EUDs fortolkninger.17 

Den forskellige holdning, som SKM og EUK har til de danske regler, kan skyldes deres forskellige 

tilgange til fortolkning og til eksempelvis hvilke retskilder der har størst betydning. Forskellen 

udspringer af forskellige retssystemer; fx common law og civil law, hvor retskilderne ikke benyttes 

ens. Efter common law-traditionen har dommerne stor betydning for udfaldet, og er dem der skaber 

retten. Lovgivning fortolkes meget snævert, og der inddrages for så vidt ikke forarbejder.18 Her 

eksisterer modsat for EUD et stare decisis princip, således at præjudikater er bindende for 

domstolene.19 For civil law-lande lægges der vægt på objektiveret regulering som retskilde. 

Dommeren har derved modsat ved common law begrænset mulighed for at medvirke til 

fortolkning.20  

EUD har udviklet sig til at være en blanding af ovenstående to traditioner. Der lægges vægt på 

ordlyd, kontekst, retssystemet som en helhed, EUs målsætning, alle relevante bestemmelsers formål 

og rettens nuværende udviklingstrin på fortolkningstidspunktet.21 Danske domstole udtaler sig ikke 

tilsvarende om principper for afgørelsen, og der er mindre plads til dommeren til at præge 

fortolkningen, da vi efter dansk tradition oftest lægger vægt på objektiverede regler.22 Det 

vedkendes, at EUK ikke kan sidestilles med EUD. 

Således vil forskelle i fortolkningsstilen kunne medføre forskellige resultater. Endvidere er de 

danske instanser tilbageholdende med at kontrollere tilstedeværelsen af andre normer eller EU-

regler, som vægter højere end national lov.23 Jf. princippet om forrang og konform fortolkning vil 

det ved forskellige resultater være den EU-retlige fortolkning, som er gældende. 

På baggrund af ovenstående ses det, at det ved analyse af gældende dansk ret er nødvendigt at 

inddrage EU-retlige retskilder for at finde fuldstændigheden af de lege lata. I det selvstændige afsnit 

                                                      
17 (Neergaard & Nielsen, 2010) s. 158 
18 (Tamm, 2007) s. 108 
19 (Tamm, 2007) s. 110 
20 (Nielsen & Tvarnø, 2011) s.69 
21 (Nielsen & Tvarnø, 2011) s. 70 
22 (Nielsen & Tvarnø, 2011) s. 73 
23 (Neergaard & Nielsen, 2010) s. 73 
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om gældende dansk ret inddrages dog ikke EU-retlige retskilder, og således kan afsnittet ret beset 

ikke alene udtrykke gældende ret. Derfor skal det ses som en integreret del af det fuldstændige 

resultat af afhandlingen. Forholdet mellem national ret og EU-retten, når det gælder konform 

fortolkning, er direkte årsag til afhandlingens problemstilling, og sammen med konsekvenserne ved 

EU-rettens forrang, giver det anledning til afhandlingens undersøgelse af de danske regler. 

 

2.2.2. DANSK RET 

De gældende danske regler underlægges en retsdogmatisk analyse, dels for at retstilstanden på 

området kan defineres og dels for at belyse EUKs påstande om reglerne. Her vil det primært være 

ABL §§ 38-40 med tilhørende forarbejder, samt retspraksis som gennemgås. Herunder inddrages 

tillige SKATs JV samt relevant litteratur. Analysen vil ske ved præciserende fortolkning, herunder 

ordlyds- og formålsfortolkning af hensyn til afhandlingens problemformulering. Det findes relevant 

at udlede formålet med de danske regler for at vurdere, hvorvidt der findes legitime hensyn, som 

berettiger til den påståede restriktion. Dette foretages således alene for at finde de lege lata. 

 

2.2.3. EU-RET 

I analysen af EU-rettens regler og praksis vil TEUF samt EUDs praksis heraf inddrages. Ved EUDs 

praksis anvendes både afgørelser ved traktatbrud samt præjudicielle spørgsmål jf. art. 267 TEU. Det 

vælges at benytte de præjudicielle afgørelser, selvom der i litteraturen hersker tvivl om afgørelsens 

betydning for andre relationer end hovedsagen.24 I præjudicielle afgørelser spørges på vegne af en 

national ret om fortolkningen af allerede eksisterende EU-ret, men da formålet med den 

præjudicielle procedure netop er at skabe ensartet fortolkning af EU-retten taler dette for at anvende 

sådanne præjudicielle afgørelser. Således må dommene accepteres som præjudikater for 

medlemslandene.25 Ligeledes ses det, at EUD ved traktatbrudssager og præjudicielle afgørelser 

henviser til egne udsagn i præjudicielle afgørelser.26 Afslutningsvist skal nævnes acte éclairé-

doktrinen, som dikterer, at en medlemsstat ikke har pligt til at forelægge et spørgsmål til EUD, 

såfremt en tilsvarende sag er forelagt og afgjort af EUD.27 Derfor findes det forsvarligt også at 

anvende præjudicielle afgørelser, når gældende EU-ret klarlægges. 

                                                      
24 (Fenger & Broberg, 2008) s. 316 
25 (Nielsen & Tvarnø, 2011) s. 172 
26 (Fenger & Broberg, 2008) s. 317 
27 (Fenger & Broberg, 2008) s. 318 
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Udsagn fra dommene fra EUD benyttes til at underbygge, om der er hold i EUKs påstande. 

Eksempler kan være domme, hvor der er tale om udtalelser af generel karakter, som er uafhængig 

af den konkrete sags faktum, obiter dictum. Derudover kan der, i tilfælde af at der i sagen er 

parallelitet med nærværende problemstilling om fraflytterbeskatning, også anvendes ratio 

decidendi-udsagn, som er gældende for den konkrete sag.  

Det skal nævnes, af EUDs domme ikke oplyser, hvorvidt der har været dissens ved afgørelsen,28 og 

derfor vægtes alle afgørelser ens på det punkt - dog har nyere domme særligt højere 

præjudikatsværdi på grund af EUDs dynamiske fortolkningsstil. Som supplement til fortolkningen 

af dommene anvendes generaladvokatens forslag til afgørelser jf. art. 253 TEUF. Der er dog kun tale 

om soft law, og udtalelserne kan ikke anvendes som endelige konklusioner på retstilstande.29 

 

2.3. KILDEKRITIK 

Udover ovenstående kilder anvendes relevant juridisk litteratur. Her bemærkes især udgivelsen 

”Beskatning ved havelågen” af Daniel Bergstein. Bergstein gennemgår reglerne for 

fraflytningsbeskatning for personer og berører også reglernes forenelighed med EU-retten. Men da 

bogen er afsluttet i marts 2012, har den selvsagt ikke de seneste bidrag til diskussionen med. 

Bergstein har ikke en forudindtaget holdning til reglernes konformitet, og han bemærker at 

exitskattesystemet kan tænkes at være i overensstemmelse med EU-retten.30 Bogen vil inddrages en 

del, da den netop gennemgår området og efter alt at dømme gør det neutralt. Det bemærkes dog at 

Bergstein, trods udgivelsestidspunktet (2012), har foretaget sin gennemgang af EU-retten ud fra den 

tidligere EF-traktat, som ved Lissabon er ophævet, og han har således ikke taget stilling til 

betydningen heraf.   

Derudover anvendes Europæisk skatteret I fra 2013 af Thomas Rønfeldt, som gennemgår de legitime 

domstolsskabte hensyn indenfor skatteretten. Hans gennemgang anvendes som supplement til 

fortolkningen af ledende EU-præjudikater på fraflytningsbeskatning.  

Endvidere anvendes dokumenter fra henholdsvis EUK og SKM, herunder udtalelser om reglernes 

forenelighed med EU-retten. Der er i juni 2013 forgæves forsøgt indhentet ikke-offentliggjort 

materiale fra SKM, herunder dokumentation og resultater af undersøgelser foretaget af SKM (bilag 

4). SKM må forud for deres svar på åbningsskrivelsen til EUK forventeligt have undersøgt området; 

L 218 af 17/5-13 henviser fx til, at der i forlængelse af denne svarskrivelse til EUK er foretaget en 

                                                      
28 (Neergaard & Nielsen, 2010) s. 158 
29 (Fenger & Broberg, 2008) s. 320 
30 (Bergstein, 2012) s. 253 
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analyse af reglerne sammenholdt med EUDs praksis. Anmodningen om aktindsigt i disse 

dokumenter er blevet afvist, da SKM mener, der er tale om interne dokumenter, som efter 

offentlighedsloven ikke kan fremlægges. Det er et problem at sådanne dokumenter ikke kan 

offentliggøres; en problemstilling Bergstein også tager op i ovennævnte bog. Han henviser til 

analysearbejdet foretaget af SKM vedr. lovændringerne fra 2008, og som han konkluderer, kan det 

ikke uden en gennemgående analyse vurderes, hvorvidt der er problemer med EU-retten. Derfor 

bør SKM offentliggøre sådanne dokumenter.31  

Det er ligeledes forsøgt at indhente materiale fra EUK, herunder EUKs udtalelser til SKM. Der er 

modtaget afslag på anmodningen, da materialet anses som fortroligt, og da offentliggørelse ikke 

synes at være vigtigere end opretholdelse af det gode samarbejde mellem SKM og EUK (bilag 5). Da 

det ikke har været muligt at fremskaffe de nævnte analyser og dokumenter, begrænser afhandlingen 

sig til at anvende offentliggjorte dokumenter. 

 

2.4. AFGRÆNSNING 

Afhandlingen ser alene på fraflytterbeskatning for fysiske personer og dermed ikke juridiske 

personer. Der anvendes dog obiter dictum fra afgørelser for selskaber hvor disse synes at tjene som 

relevante eksempler på retslige tendenser, der også potentielt kan overføres til personer. 

Da EUKs begrundede udtalelse alene vedrører aktieavancer behandler afhandlingen ikke regler for 

fordringer. Afhandlingen søger ikke at udarbejde forslag til en evt. ændring af formulering af de 

danske regler. Betragtninger om eventuelt erstatningssvar for DK behandles ej heller, ligesom der 

ikke tages stilling til reglernes forenelighed med EØS.   

                                                      
31 (Bergstein, 2012) s. 252 
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3. RETSDOGMATISK ANALYSE 

 

Nedenfor analyseres gældende dansk ret for fraflytterbeskatning for personlige aktionærer, 

herunder særligt regler for nedskrivning af henstandssaldoen. Indledningsvist præsenteres reglerne 

ved en kort historisk gennemgang, med henblik på undersøgelse af reglernes formål, således at det 

efterfølgende er muligt at fortolke disse ud fra EU-retskilder. 

 

3.1. HISTORIK 

Som det fremgår af tidslinjen i bilag 3, er der sket mange ændringer af reglerne siden indførelsen i 

1987. Tidligere udnyttede flere de manglende regler, da det var muligt for fx hovedaktionærer at 

fraflytte DK til et land, hvor udbytter blev beskattet lavere eller slet ikke, for herefter at flytte tilbage 

til DK. Således undgik man beskatning af avancer, som til dels var indtruffet under ophold i DK.  

 

Reglernes indførelse var et forsøg på at stoppe sådanne fraflytninger, og flere ændringer sidenhen 

agerer værnsregler. I 2003 ændredes reglerne, så aktionærer både med og uden bestemmende 

indflydelse blev omfattet. For flere efterfølgende ændringer var formålet at justere for 

uhensigtsmæssigheder, og andre er følger af EU-domme der underkender lignende regler i andre 

lande; eksempelvis justeringen af reglen om sikkerhedsstillelse for fraflytninger inden for EU.  

 

En markant ændring skete i 2008, hvor der indførtes regler om beholdningsoversigt, bagatelgrænse, 

henstand og særlige regler for nedskrivning af saldo. Disse regler er med diverse justeringer 

grundlaget for de nugældende regler for personer. 

 

3.2. REGLERNES FORMÅL 

Af lovforslaget L 208 af 18/2-8732, hvor reglerne første gang blev fremført, findes følgende om 

reglernes formål i de generelle lovbemærkninger: 

 
Lovforslagets væsentligste formål er at imødegå skattetænkning i forbindelse med fraflytning. 
 
Ifølge denne aftale skal der gennemføres regler, der modvirker skatteflugt. Det skal ved disse regler 
tilstræbes, at indtægt, der optjenes her i landet, også beskattes her. Det skal indgå heri, at også 
urealiserede avancer og skattekredit på indtægt, der er optjent her, bliver beskattet i forbindelse 

                                                      
32 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven og lov om særlig indkomstskat 

(Aktieavancebeskatning ved fraflytning m.v.)  
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med fraflytning. De ændrede regler skal tillige begrænse mulighederne for at undgå beskatning 
gennem udnyttelse af forskelle i de enkelte landes skatteregler. 

 
Af lovforslaget L 187 af 30/5-08, ses følgende formål af lovbemærkningerne: 

 
Formålet med lovforslaget er at rette op på en række uhensigtsmæssigheder, som kan give anledning 
til utilsigtet brug af skattereglerne33 
 
Lovforslaget vil forhindre utilsigtede provenutab34 
 
De foreslåede ændringer har til formål at sikre at fraflytterreglerne i endnu højere grad følger 
territorialprincippet35 

 
Af høringssvar i forbindelse med lovforslaget fremgår det, at lovforslaget er sat i værk, da SKM fra 

SKAT blev gjort opmærksom på, at undgåelse af dansk fraflytterbeskatning nu nærmest er sat i 

system.36 Reglerne er således i hastværk vedtaget for at opsætte værn mod den utilsigtede brug og 

provenutab. 

 

3.3. ABL §§ 38-40 

Nedenfor analyseres gældende dansk ret for §§ 38-40 i ABL. Overordnet er konsekvensen ved at 

være omfattet af reglerne, at aktier i behold ved fraflytning anses som realiseret på 

fraflytningstidspunktet til trods for, at aktierne ikke er afstået jf. ABL § 38 stk. 1. Der vil ske opdeling 

i underafsnit, som beskriver, hvem der er omfattet, hvordan beskatningsgrundlaget opgøres, hvorledes der 

sker nedskrivning af henstandssaldoen, og hvad der sker ved tilbageflytning til DK. Gennemgangen 

indeholder også den seneste ændring af reglerne i lov nr. 792 af 28/6-13. Selve lovteksten for de 

omhandlede paragraffer er lange og indskrives ikke i teksten, men udskrift fra gældende 

lovbekendtgørelse af ABL vedlagt i bilag 6. 

 

3.3.1. OMFATTEDE 

Fysiske personer, der fraflytter DK og ophører med skattepligt, med en aktiebeholdning hvor den 

latente avance eller tab er opstået under skattepligt til DK, kan blive omfattet af reglerne jf. ABL § 

38 stk. 1.  Ligeledes omfattes personer, som opnår status som hjemmehørende i en anden stat, med 

hvem DK har en DBO. 

                                                      
33 Punkt 1. L187 af 30/5-08 
34 Punkt 4. L187 af 30/5-08 
35 Bilag 9 til L187 - Høringssvar nr. 2. 
36 Besvarelse af spørgsmål 2, L187 
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Undtaget fra reglerne er personer, som ikke i sammenlagt 7 ud af 10 år før fraflytningen har været 

fuld henholdsvis begrænset skattepligtig til DK. Hvis en fraflytter har erhvervet aktier ved 

succession efter ABL §§ 34, 35 og 35A, omfattes fraflytteren dog også af reglerne, hvis den 

oprindelige ejer opfylder reglen og 7 års skattepligt til DK. Der er således ved denne 7-års regel taget 

højde for, at kortere ophold i DK, ikke fører til fraflytterbeskatning. 

    

Der er en bagatelgrænse, således at ikke alle fraflyttere omfattes. Jf. § 38 stk. 2 omfattes kun personer 

med aktiebeholdning med samlet kursværdi på kr. 100.000 eller mere på datoen for fraflytning.37 I 

beregningen af de kr. 100.000 indgår også aktier i skattefrit depot, til trods for skattefrihed og at de 

ej omfattes af fraflytterbeskatningen.38   

 

SAMMENFATNING 

Det ses således, at der er tale om regler, der omfatter de fleste fraflyttere med latente aktieavancer 

eller tab, der knytter sig til dansk skattepligt – undtaget er alene personer med kort tids 

skattepligtsperiode til DK eller aktiebeholdninger med en samlet kursværdi under kr. 100.000. 

Reglerne rammer fraflyttere uafhængigt af hvilken indflydelsen fraflytteren måtte have på 

transaktioner i selskabet. Reglerne er stærkt objektiverede og favner vidt, og der gives ikke mulighed 

for at dispensere. Sammenholdt med reglernes formål gives der ej heller mulighed for at undgå 

beskatning, da lovgiver er bevidst om reglernes omfang. I SKMs egen besvarelse til høringssvar fra 

Advokatrådet erkendes det, at de ændrede regler påvirker alle fraflyttere, hvad enten de kan 

foretage dispositioner med virkning for beskatningens størrelse eller ej, og også fraflyttere som ikke 

fraflytter på grund af skatteplanlægning. Reglerne rammer således bredt, som led i at opfylde deres 

formål om beskatning i DK af avancer indtruffet i DK, samt at undgå utilsigtet brug af 

skattereglerne, der kan medføre provenutab. 

 

3.3.2. BESKATNINGSGRUNDLAGET 

Ved fraflytning skal der for de omfattede personer opgøres en skat på de skattepligtige aktier, som 

var de realiseret jf. ABL § 38 stk. 1. Jf. stk. 5 skal der ske opgørelse af den samlede nettogevinst af 

aktierne. Har den fraflyttede person aktier omfattet af et skattefrit depot efter ABL § 44, omfattes 

                                                      
37 For ægtefæller gælder grænsen på 100.000 kr. for hver ægtefælle jf. SKATs JV C.B.2.12.2.6 
38 Jf. Skats JV C.B.2.14.2.6 
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disse dog ikke i opgørelsen af nettogevinsten. § 44-aktierne skal alene indgå i opgørelsen af 100.000 

kr.-grænsen. De aktier der skal med er værdipapirer, som opgøres efter ABL. 

 

I dansk ret findes ikke hjemmel til at beskatte efterfølgende avancer på aktier, som fraflyttere måtte 

have i behold, til trods for at der i fx den nordiske DBO er hjemmel til at beskatte avancer på aktierne 

efter fraflytningen. Derfor anses sådanne aktier for omfattet af fraflytterreglerne og de skal anses for 

realiseret, selv om DBO’en fortsat reelt set giver ret til at beskatte.39  

Skatten opgøres i fraflytningsåret, og aktierne anses som realiseret til handelsværdien på 

fraflytningstidspunktet jf. § 38 stk. 4 i ABL. For noterede aktier er det enkelt at finde handelsværdien, 

da børskursen/kursværdien skal anvendes.40 Derimod er det vanskeligt ved unoterede aktier, da 

kursen ofte er ukendt fordi aktierne ikke omsættes. Ud fra selskabets indre værdi er der jf. cirkulæret 

mange korrektioner, der kan gøres for at finde et udtryk for handelsværdien. Det er derfor forbundet 

med besvær og usikkerhed, når en handelsværdi skal opgøres for unoterede aktier. 

Opgørelse af fraflytterskatten sker efter de almindelige regler i ABL §§ 23-29 og beskattes som 

aktieindkomst jf. PSL § 8 a. Der er tale om en endelig skat, og der opstår en gæld til SKAT.41 Der 

gives henstand såfremt betingelserne herfor er opfyldt jf. ABL § 38 stk. 5 og jf. ABL § 29 stk. 1. 

 

3.3.3. HENSTANDSORDNINGEN 

Fraflyttere opnår henstand med betaling af skatten, og der oprettes en såkaldt henstandssaldo 

(herefter saldoen). Saldoen er en samlet gæld på alle aktierne og er ikke fordelt mellem de enkelte 

aktier,42 og der benyttes derfor et puljeprincip.43 Den skat, der gives henstand med, er efter SKATs 

JV den samlede slutskat ved fraflytning fratrukket den samlede slutskat uden fraflytterskat.44 Det 

kan derved udledes, at et evt. underskud i anden indkomst modregnes i den urealiserede avance, 

og ret beset gives der ikke henstand med hele beløbet.45 

 

                                                      
39 SKATs JV C.B.2.12.2.6 
40 TSS-cirkulære nr. 2000-9 af 28/3 -9 om værdiansættelse af aktier og anparter punkt 1 
41 Punkt 2.2 i L 187 af 30/5-08 
42 Bilag 9 til L187 af 30/5-08 - Høringssvar til Dansk Industri 
43 Se ligeledes (Lange & Schørring, 2010) s. 10 
44 SKATs JV C.B.2.14.2.8 
45 Se også (Bergstein, 2012) s. 285 
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BETINGELSER FOR HENSTAND  

Jf. L 187 opnås henstanden automatisk, medmindre der aktivt vælges straksbetaling.46 Følgende 

betingelser skal dog være opfyldt førend fraflytteren opnår henstand. 

1. Jf. L187 gives der ikke henstand, hvis aktierne er omfattet af lagerprincippet, da 

lagerprincippet i sig selv giver fremrykket beskatning.47  

2. Sammen med indsendelse af selvangivelsen for fraflytningsåret medsendes 

beholdningsoversigt for aktierne jf. ABL § 39 stk. 2.  

3. Flyttes der til et land, som ikke er omfattet af direktiv 2011/16/EU om gensidig bistand ved 

inddrivelse af skatter, eller som ikke er omfattet af den nordiske aftale om bistand i 

skattesager, er henstanden jf. ABL § 39 stk. 3 betinget af betryggende sikkerhedsstillelse for 

den endeligt beregnede skat. For at undgå omgåelse gælder krav om sikkerhedsstillelse også, 

hvis fraflytteren først flytter inden for EU for så senere at flytte uden for EU jf. § 39 A stk. 3. 

Omvendt skal SKAT også ophæve krav om sikkerhedsstillelse, såfremt flytning senere sker 

til et land omfattet af direktivet. 

4. Så længe der er en positiv saldo og dermed skattegæld til DK, skal der jf. ABL 39 A stk. 11 

hvert år indleveres selvangivelse med beholdningsoversigt, hvor bevægelser vedrørende de 

omfattede aktier jf. ABL § 39 A, som udbytter mv., fremgår. Endvidere skal fraflytterens 

adresse på selvangivelsestidspunktet oplyses. Det skal her nævnes, at SKAT har oprettet et 

elektronisk system til brug for opfyldelsen af selvangivelseskrav. 

5. Såfremt SKAT ønsker dokumentation for bevægelser vedrørende saldoen, har fraflytteren 

efter § 39 A stk. 13 pligt til at udlevere denne for at bibeholde henstanden. 

 

Til trods for meget objektiverede regler om henstandens bortfald, findes en undtagelsesbestemmelse 

i ABL § 39 stk. 5, hvis særlige omstændigheder taler for, at fristoverskridelse ikke skal ophæve 

henstanden. Der er ikke i SKATs JV eller i praksis eksempler på omstændigheder, der kan berettige 

til undtagelse. Undtagelsen var ikke medtaget i det oprindelige lovforslag, men først i 

betænkningen48 med følgende begrundelse: 

 
Manglende overholdelse af fristerne har som konsekvens, at der ikke kan opnås henstand eller at en 
opnået henstand forfalder til betaling. Dette er en ret alvorlig konsekvens. Derfor bør der være adgang 
til en fleksibel håndtering af fristoverskridelser… 

                                                      
46 L 187 af. 30/5-08, specielle bem. § 38 stk. 5 
47 L 187 af. 30/5-08, specielle bem. § 38 stk. 5 
48 Bilag 25, Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og 
kursgevinstloven af 1/9-08 
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Analogt kan anvendes lovbemærkninger til udkast til lovforslaget vedr. ændring af 

selskabsskatteloven for exitskat for selskaber,49 hvor enslydende bestemmelse er indsat:  

 
SKAT har dog adgang til at se bort fra fristoverskridelsen for selvangivelse og meddelelse, såfremt 
omstændighederne taler herfor. Et eksempel herpå kan være en situation, hvor fristoverskridelsen alene er 
af kortere varighed, og den skattepligtige har været forhindret i at indsende det pågældende materiale på 
grund af sygdom, der har medført hospitals- eller institutionsophold.  
 

Det ses således, at ovenstående er et eksempel på en undtagelsessituation. Det må derfor formodes, 

at andre situationer i denne retning berettiger til, at SKAT kan se bort fra fristen. Der er således en 

hjemlet mulighed for at se bort fra fristen, men omfanget af reglens anvendelse i praksis kendes ikke. 

 

3.3.4. FORFALD 

Jf. ABL § 39 A stk. 2 sker nedskrivning af saldoen, når de omfattede aktier afstås. Men også andre 

tilfælde kan medføre forfald. Som anført af Bergstein50 er princippet for nedskrivning, at der må ske 

hel eller delvis betaling, når der er opnået likviditet relateret til aktierne. Reglerne for nedskrivning 

findes i ABL § 39 A stk. 2-7. De følgende underafsnit belyser tilfælde, der medfører nedskrivning af 

saldoen. Efter afståelse gennemgås desuden tilfælde såsom udlodninger, andre dispositioner, lån og 

bortfald af saldoen. 

 

AFSTÅELSE 

Hvis aktier omfattet af henstand afstås, sker der realisation og nedskrivning af saldoen med eller 

uden opkrævning. Ved afståelse omfattes jf. ABLs almindelige afståelsesbegreb salg, bytte, bortfald, 

overdragelse ved arv og gave, konkurs, likvidation (hvor provenu ikke anses for udbytte jf. LL § 

16A stk. 3), indskud til ratepension og evt. andre former for afhændelse.51 

Netop bestemmelserne for nedskrivning af saldo ved afståelser er justeret ved lov 792 af 28/6-13. 

Den nuværende bestemmelse har følgende ordlyd: 

 
ABL § 39 stk. 2:  
Ved afståelse af aktier, der indgår på beholdningsoversigten, foretages der en opgørelse af gevinst eller tab. 
Der skal ikke foretages en opgørelse ved afståelse af aktier, der på fraflytningstidspunktet var omfattet af § 
44. Opgørelsen sker pr. afstået aktie og foretages på grundlag af aktiens anskaffelsessum og 
afståelsessummen. Ved aktiens anskaffelsessum forstås den anskaffelsessum, der indgik ved beregningen 

                                                      
49 Lovudkast til Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel 

af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) fra oktober. 
50 (Bergstein, 2012) s. 190 
51 (Bergstein, 2012) s. 191 
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efter § 38, stk. 4. Ved afståelse anses de først erhvervede aktier for de først afståede. Ved afståelse med 
gevinst finder reglen i stk. 3 anvendelse, og ved afståelse med tab finder reglen i stk. 4 anvendelse. 
 

Det fremgår heraf, at der skal ske opgørelse af, om der er gevinst eller tab ved afståelsen. Dette skal 

beregnes ud fra den faktiske afståelsessum og den oprindelige anskaffelsessum. Opgørelsen af 

gevinst eller tab skal gøres ud fra den enkelte aktie. Saldoen opgøres for alle aktier samlet, som 

herefter afdrages med gevinster eller tab opgjort på hver enkelt aktie. 

Ret beset har DK intern retligt kun beskatningsret frem til fraflytning, og man kan undre sig over, 

hvorfor den faktiske afståelsessum skal anvendes. Dette skyldes efter lovgivers udsagn, at der er 

opnået likviditet til at afdrage. Der sker ikke yderligere beskatning, da denne allerede er pålagt ved 

opgørelsen af henstanden, og det er blot afdrag på den endelige skat. Således er konsekvensen af 

puljeprincippet, at et afdrag, som skyldes avance på én aktie, medfører, at der afdrages skat på en 

anden endnu urealiseret aktie. 

 

Lov nr. 792 af 28/6-13 

Bestemmelserne om nedskrivning ved afståelse er markant ændret ved lov nr. 792 af 28/6-13. 

Ændringen gælder for afståelser indtruffet efter 1/7-13.52 SKM hævder, at ændringen medfører, at 

der ved nedskrivning af saldoen fuldt ud tages højde for tab realiseret efter fraflytning. De 

dagældende regler tog alene højde for tab opstået som følge af, at den oprindelige anskaffelsessum 

var lavere end den faktiske afståelsessum. De nye regler nedskriver også med tab opstået som følge 

af, at en evt. afståelsessum er lavere end værdien ved fraflytning. For at klarlægge med hvilke 

værdier, der skal nedskrives jf. § 39 A stk. 2-4, skal der foretages beregning i flere omgange.  

Følgende model kan anvendes hertil. Kasserne i de stiplede linjer markerer ændringerne. 

  

                                                      
52 L 218 af 17/5-13 punkt 3.8.1 sidste afsnit. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAB 1 (ABL § 39 A stk. 4) 
GEVINST 1 (ABL § 39 A stk. 

3) 

Nedskrivning af henstands-

saldo med skatteværdi efter 

PSL § 8a af GEVINST 1 uden 

opkrævning (stk. 3, 2. pkt.) 

 

 

 

 

 

 uden opkrævning 

NEGATIVT 

Skatteværdi af GEVINST 1 efter PSL § 8a fratrukket evt. betalt skat i 

udlandet 

 

Forskellen mellem anskaffelsessum og værdi ved fraflytning  

TAB 
GEVINST 2 (stk. 4, 2. pkt.) TAB 2 (stk. 4, 1. pkt.) 

TAB 1 forhøjes med 

GEVINST 2  

TAB 1 nedsættes med 

TAB 2 til minimum 0 kr.   

TAB 1 efter regulering omregnes efter PSL § 8a. Henstands-

saldo nedskrives med denne værdi (stk. 4, 3. og 4. pkt.) 

 

 

Forskellen mellem oprindelig anskaffelsessum og faktisk afståelsessum (ABL § 39 A stk. 2) 

 

Hvis der er fradrag for tab efter det lands regler, som 

fraflytteren er skattepligtig til, forfalder skatteværdien til 

betaling - dog max. skatteværdien efter PSL § 8a (stk. 4. 5. og 

6. pkt.) 

POSITIVT 

Skatteværdi af GEVINST 1 fra- 

trukket betalt skat i udlandet 

forfalder til betaling og nedskriver 

henstandssaldo (stk. 3, 2. og 3. pkt.) 

 

 

 

 

 

 uden opkrævning 

Forskellen mellem afståelsessum og værdi ved fraflytning 

TAB 3 (stk. 3, 5. pkt.) 

Ingen konsekvens  Nedskrivning af henstands-

saldo med skatteværdi efter 

PSL § 8a af TAB 3 uden 

opkrævning (stk. 3, 5. pkt.) 

 

 

 

 

 

Hvis der er fradrag for TAB 3 efter det lands regler, som fraflytteren er 

skattepligtig til, forfalder skatteværdien til betaling - dog max. 

skatteværdien efter PSL § 8a (stk. 3. 6.-9. pkt.) 

GEVINST 3 (stk. 3, 5. pkt.) 

Figur 2 – nedskrivning af henstandssaldo ved afståelser 

 

TAB 2 (stk. 4, 1. pkt.) 
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Som figuren illustrerer, skal flere opgørelser foretages ved afståelse for at nedskrive saldoen. 

Ved den nylige indførsel af fradrag for tab sket efter fraflytning, og baseret på den faktiske 

afståelsessum og værdien ved fraflytning, synes der at være mindre risiko for, at fraflyttere 

ender med at skulle beskattes og betale afdrag for fiktive gevinster. Om det reelt er tilfældet 

undersøges nedenfor. 

 

Uklar rækkefølge 

Det er upræcist i hvilken rækkefølge, der skal ske nedskrivning efter stk. 4 (skemaets venstre 

side), når der er tab ved afståelse i forhold til den oprindelige anskaffelsessum. Det fremgår, 

at der skal ske nedskrivning uden opkrævning med skatteværdien af det regulerede tab TAB 

1. Hvis saldoen fx er 210.000 og TAB 1 er på kr. 600.000 svarende til en skatteværdi på kr. 

252.000, kan der alene ske nedskrivning med kr. 210.000, da saldoen ikke kan nedskrives til 

mere end kr. 0 jf. stk. 8. I stk. 4 står der senere, at såfremt der er fradrag for tab i udlandet 

forfalder skatteværdien til betaling. Eksempelvis antages, at fradraget i udlandet alene er kr. 

40.000. Det fremgår således ikke, om de kr. 40.000 kan opkræves eller om nedskrivningen med 

210.000 medfører, at saldoen er bortfaldet først. Det vil være mest naturligt, at der i sådan et 

tilfælde alene forfalder et beløb til betaling såfremt skatteværdien af det udenlandske fradrag 

overstiger skatteværdien af tabet på de kr. 600.000. Dette fremgår dog ikke klart, men antages 

at skulle fortolkes til fordel for fraflytteren. 

 

Eksemplificering af ændret regelsæt 

Nedenfor illustrerer et eksempel forskellen på de gamle og nye regler. Der anvendes en 

skatteprocent på 42 % uden progression, og ingen skatter eller fradrag i udlandet forudsættes: 

 
Gamle regler: 

 Anskaffelsessum Værdi ved 

fraflytning 

Urealiseret avance Henstandsskat 

Aktier A/S 500.000 600.000 100.000 42.000 

Anparter ApS 80.000 480.000 400.000 168.000 

I alt 580.000 1.080.000 500.000 210.000 

 

Salg af hele beholdningen af Anparter ApS sker efter fraflytning. Ingen nedskrivning af saldo 

er forudsat: 



Forenelig fraflytterbeskatning? 
 

Sara Nattestad  23 

 

 Afståelsessum Anskaffelsessum Avance Opkrævning 

Anparter ApS 180.000 80.000 100.000 42.000 

 

Herefter udgør saldoen 168.000 (210.000-42-000), og den fordeler sig udelukkende på Aktier 

A/S, som egentlig kun havde en avance på 100.000 svarende til skat på 42.000. Da der ikke 

bliver taget højde for det tab, som opstår som forskellen mellem afståelse og fraflytningsværdi, 

har det den effekt, at efterfølgende værdistigninger der måtte ske på Aktier A/S efter 

fraflytning reelt set bliver beskattet i DK.  

 

Nye regler: 

Værdier og salg af aktierne er de samme, men opgørelsen af henstandsskatten efter salget er 

anderledes og opgøres efter figur 2 ovenfor: Der er gevinst på 100.000 ved afståelse (GEVINST 

1). Denne gevinst medfører opkrævning på 42.000. Saldo er herefter kr. 168.000. Herefter skal 

prøves, om der er tab (TAB 3), opstået som følge af at afståelsessummen er lavere end værdien 

ved fraflytning. Dette er tilfældet med et tab på kr. 300.000. Der sker nedskrivning uden 

opkrævning på kr. 126.000. Saldo udgør herefter kr. 42.000 på den resterende aktiebeholdning, 

som svarer til den opgjorte skat ved fraflytning.  

Således illustrerer eksemplet, at der efter nye regler er en mere ligelig fordeling af 

beskatningen mellem landene, således at en fraflytter ikke ender med at betale skat af 

urealiserede gevinster. Der tages dog reelt set kun højde for efterfølgende tab, såfremt der rent 

faktisk stadig er en positiv saldo. Så hvis saldoen af andre årsager er nedskrevet til 0, fx som 

følge af udbytter eller lån for en eller flere aktier omfattet af saldoen, er der ved et efterfølgende 

salg med TAB 3 ikke mulighed for at få dette tab godskrevet. Adgangen til fradrag bliver også 

yderligere begrænset ved gevinst beregnet ud fra oprindelig anskaffelsessum og faktisk 

anskaffelsessum (højre side af figur 4) eftersom opgørelsen skal ske i to trin, som hver især 

påvirker saldoen, og ikke som en nettoopgørelse. Dette kan tolkes ud fra bestemmelsen i stk. 

3 2. leds ordlyd ”nedskrives yderligere” om tab efter fraflytning. Specielle bemærkninger til 

lovforslaget § 2 (L1218) bekræfter denne fortolkning:  

 
Bestemmelsen i aktieavancebeskatningslovens § 39 A, stk. 3, bliver med den foreslåede udformning 
en regel om nedskrivning af henstandssaldoen i to trin. Først opgøres gevinstdelen og en eventuel 
betaling som følge heraf beregnet under anvendelse af de procentsatser og den progressionsgrænse, 
der er anført i personskattelovens § 8 a, stk. 1 og 2, jf. stk. 7. Dernæst opgøres tabsdelen og en 
eventuel nedskrivning og betaling som følge heraf beregnet under anvendelse af de procentsatser og 



Forenelig fraflytterbeskatning? 
 

Sara Nattestad  24 

den progressionsgrænse, der er anført i personskattelovens § 8 a, stk. 1 og 2, jf. stk. 7. Der kan ikke 
ske en nettoopgørelse, hvor det beregnede tab modregnes i den realiserede gevinst, således at der 
kun skal ske betaling på grundlag af en nettogevinst. 

 

Heraf ses, at gevinsten først opgøres med nedskrivning med opkrævning. Først herefter, i 

andet trin, kan fradrages evt. efterfølgende tab. Dermed kan bestemmelsen om efterfølgende 

tabsfradrag være indholdsløs i det samlede regelsæt for fraflytterbeskatning, når der opereres 

med et puljeprincip. Ret beset kan udbytte på en aktie medføre, at der ikke kan indrømmes 

fradrag for efterfølgende tab for en anden. Og hvis skatteværdien af den realiserede avance, 

beregnet som forskellen mellem oprindelig anskaffelsessum og faktisk afståelsessum, er større 

end den resterende saldo, er mulighederne for at opnå fradrag for tab opstået efter 

fraflytningen ikke-eksisterende. 

 

Ikrafttrædelse 

De nye regler gælder for afståelser efter 1/7-13. Af bemærkningerne fremgår, at ændringen 

skal gøre reglerne mere robuste i forhold til EU-retten (herunder N-dommen C-470/04 af 7/9-

06 om de hollandske regler for fraflytningsbeskatning).53 Som nævnt har EU-retten forrang for 

national ret, og der er pligt til konform fortolkning. Derudover skal medlemsstaterne undlade 

at anvende EU-stridige bestemmelser. Således bør reglerne gælde med tilbagevirkende kraft 

til 7. september 2006, så afståelser fra denne dato er omfattet og kan berettige til fradrag for 

eventuelle tab. Da de engelske regler om CFC-beskatning, som mindede om de danske, i 2005 

blev underkendt af EUD, blev de danske regler ændret, og berørte selskaber fik 

genoptagelsesadgang tilbage til dommens afsigelsestidspunkt.54 Der synes at være klart 

sammenfald mellem de to situationer. Der er forgæves gjort forsøg på at kontakte SKM for en 

kommentar hertil. Men borgere bør indrømmes genoptagelse jf. skatteforvaltningslovens § 27. 

 

UDLODNINGER 

Ud over afståelser kan udbytter, som fraflytteren modtager for aktier omfattet af 

henstandsordningen ligeledes medføre nedskrivning af saldoen jf. ABL § 39A stk. 5. I 

bestemmelsen anføres, at udbytter omfattet af LL §§ 16A og 16B kan medføre nedskrivning 

med eller uden opkrævning. Baggrunden for bestemmelsen er efter forarbejderne, at 

                                                      
53 Denne EU-dom behandles dybdegående i afsnit 5. 
54 I SKATs JV er genoptagelsesmuligheden indskrevet i punkt C.D.4.1.12 
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modtagelse af udbytte medfører værdifald på aktien, som giver en lavere afståelsessum.55 

Ligeledes er bevæggrunden, at der ved modtagelse af udbytter er opnået likviditet hos 

fraflytteren til betaling.56 

 

Almindeligt udbytte 

Udbytte efter LL 16A omfatter typiske former for udlodninger, herunder udlodninger fra 

aktier vedtaget på generalforsamlinger. I SKATs JV nævnes det, at udbytte på aktier omfattet 

af skattefrit depot jf. ABL § 44 medfører forfald og nedskrivning af evt. saldo.57 Ligeledes 

bestemmer stk. 2, at maskeret udlodning efter dansk praksis, hvortil DK er kildeland, skal 

beskattes som udbytte. En maskeret udlodning i et selskab i DK, som indgår på 

beholdningsoversigten, vil således medføre forfald og nedskrivning. 

 

Ulovlige aktionærlån 

Ulovlige aktionærlån, omfattet af LL § 16 E, kan også falde under bestemmelsen i stk. 5. Reglen 

medfører, at ulovlige aktionærlån beskattes på dagen for dispositionen. Reglen er vedtaget 

ved L 199 A af 13/9-13. I lovforslaget nævnes det, at netop lån omfattet af LL § 16 E i relation 

til fraflytningsregler ikke skal behandles som lån, men derimod som udlodning efter ABL § 39 

A stk. 5 eller stk. 6.58 Når der opstår et aktionærlån, kan lånet omkvalificeres til løn eller 

udbytte alt efter om aktionæren er ansat eller ej. Omkvalificeres hævningen efter LL § 16 E til 

udbytte, må dette medføre nedskrivning som udbytte. Det er dog ikke positivt indskrevet i 

lovbestemmelsen i § 39 A stk. 5, da kun LL §§ 16 A og 26 B nævnes. Men da det står nævnt i 

forarbejderne til LL § 16 E, forudsættes det, at de er omfattet. Til støtte herfor er SKATs JV 

afsnit C.B.2.12.2.8.4.2. 

 

Ledelsens sæde flyttes – ABL § 40 

Endvidere gælder, at når et selskab flytter ledelsens sæde til et land uden for EU/EØS og 

skattepligten til DK ophører efter SEL § 5 stk. 5, så betragtes ophøret som udbytte jf. L § 16A 

stk. 3. Der skal således betales dansk udbytteskat af disse udlodninger. Dog er der i ABL § 40 

indsat en lempelsesbestemmelse, således at en fraflyttet aktionær ikke både skal betale forfald 

                                                      
55 L 187 af 30/5-08 – punkt 1.1 
56 L 187 af 30/5-08 – specielle bem. til § 39 A stk. 5 
57 SKATs JV afsnit C.B.2.12.2.8.4.2 
58 L 199 af 14/8-12 – bem. til § 1 nr. 2. L 199 blev delt i L199 A og 199B 
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på saldoen, som følge af afståelse efter fraflytterbeskatningsreglerne, og udbytteskat.59 

Bestemmelsen blev indsat ved lov nr. 254, 2011. ABL § 40 bestemmer, at såfremt der eksisterer 

en saldo ved tidspunktet for flytning af ledelsens sæde, vil udlodningen, beskattet og betalt 

efter LL § 16 A stk. 3, som følge af SEL § 5 stk. 5 medføre nedskrivning af saldoen med den 

betalte skat uden opkrævning. 

Såfremt saldoen allerede er betalt, som følge af andre transaktioner, gives der jf. SEL § 5 stk. 5 

nedslag i den beregnede skat for udbyttebetalingen. Således undgås det, at den samme skat 

betales to gange.  

 

LL § 16 B omfatter de situationer, hvor der sker salg til udstedende selskab. Et sådant salg skal 

som hovedregel betragtes som udbytte, og anskaffelsessummen kan således ikke fratrækkes. 

Dog kan der ved afståelse af hele den resterende aktiebeholdning indsendes ansøgning om 

dispensation til SKAT, således at anskaffelsessummen kan benyttes. Ved opnået dispensation, 

må transaktionen i stedet betragtes som en afståelse, og der skal ske nedskrivning efter stk. 2, 

jf. ovenfor. 

 

Opgørelsesmetode og nedskrivning 

Skatten af de forskellige udlodninger gennemgået ovenfor opgøres efter PSL § 8a. Denne 

beregnede skat forfalder, men der gives creditlempelse for den betalte udenlandske skat,60 

samt eventuel indeholdt dansk kildeskat efter KSL § 65.61 Såfremt den beregnede skat efter 

PSL § 8a er større end den faktisk betalte skat i udlandet eller den indeholdte kildeskat i DK, 

forfalder den resterende del til betaling. 

Der sker nedskrivning af saldoen svarende til betalte udbytteskatter til DK, enten i form af de 

indeholdte kildeskatter eller fra den yderligere opkrævning. Den udenlandske betalte 

kildeskat nedskriver således ikke henstanden. Af bestemmelsens 4. pkt. fremgår det, at der 

alene sker nedskrivning, når skatterne er betalt, og således vil der ikke ske nedskrivning ved 

tilbagesøgning af kildeskat eller ved restance. 

 

                                                      
5959 Se forarbejderne til lov nr. 254, 2011 og se endvidere (Bergstein, 2012) s. 211-222 
60 Jf. L187 af 30/5-08 bem. til § 39A stk. 5, hvor der nævnes at der lempes efter LL § 33 stk. 1  
61 Se tillige (Bergstein, 2012), s. 202 
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Sammenfatning 

Det ses, at forfald ved udbytteudlodninger rammer mange transaktioner foretaget efter 

fraflytning. Reglen rammer alle aktionærer uanset indflydelsesgrad. Der er ingen tvivl om, at 

der sker en fremrykket betaling af en urealiseret avance. Ved udlodningen opnås likviditet, 

men der skal ved udlodningen betales afdrag efter danske regler, og sker der samtidig 

udbyttebeskatning i udlandet forfalder også denne skat uden nedskrivning.  

 

ANDRE UDLODNINGER OG DISPOSITIONER 

Saldoen nedskrives også i tilfælde, hvor der foretages udlodninger eller andre dispositioner i 

et af de selskaber, hvor aktierne er omfattet af saldoen, som kan bevirke at aktiernes kursværdi 

falder jf. ABL § 39 A stk. 6. Hensynet er, at der skal være en opsamlingsbestemmelse, som kan 

medføre forfald, såfremt den fraflyttede eller nærtstående hertil har interesse i udlodningen. 

Det nævnes i forarbejderne, at det ikke er et krav, at kursfaldet rent faktisk kan påvises.62 Der 

skal blot kumulativt være indtruffet økonomisk gevinst samt et potentielt kursfald.63 Ligeledes 

påpeges, at fraflytteren reelt har opnået en økonomisk værdi, og derfor skal afdrage skat, da 

fraflytteren har opnået likviditet.64 Af bemærkningerne fremgår det, at bl.a. fondsaktier, 

tegning til favørkurs, skattefrit tilskud til søsterselskab og gældseftergivelse er omfattet. Det 

kan dog ikke tiltrædes, at disse dispositioner nødvendigvis giver aktionæren likviditet til at 

betale skatten. 

 

Ulovlige aktionærlån omfattet af LL § 16 E, som nævnt i afsnittet ovenfor, kan alternativt 

omfattes af ABL § 39 B stk. 6, som andre dispositioner jf. forarbejderne til LL § 16 E. Det er et 

krav, at lånet skal kunne medføre fald i kursværdien. Det er ikke helt klart, om dispositionen 

vil omfattes af stk. 5 eller 6, men det gør ret beset ingen forskel. 

 

Nedskrivning og betaling sker efter samme principper som for afståelser efter PSL § 8a. Det 

må konstateres, at også denne bestemmelse rammer bredt, da der ikke nødvendigvis er tale 

om transaktioner som fraflytteren selv foretager, og ej heller opnår likviditet ved. Ligeledes er 

der en vis usikkerhed ved, hvilke situationer der omfattes eftersom bestemmelsen er en 

opsamlingsbestemmelse, hvor også eventuelle nye typer af transaktioner, efter en konkret 

                                                      
62 L. 187 af 30/5-08 punkt 2.2 
63 Jf. JV punkt C.B.2.14.3.8.4.2, andre udlodninger 
64 L. 187 af 30/5-08 specielle bemærkninger til § 39 A stk. 6 
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vurdering, kan omfattes. Bestemmelsen medfører uden tvivl også fremrykket beskatning før 

realisation. 

 

LÅN M.V. 

Ydes der lån fra et selskab, hvori fraflytteren har aktier omfattet at henstand (i dette afsnit 

kaldet fraflytterselskabet), kan det i visse tilfælde medføre opkrævning af henstandsskatten jf. 

ABL § 39 A stk. 7. Baggrunden er, at fraflytteren opnår likviditet til at kunne afdrage.65 

 

Omfattede låntyper 

Af reglernes ordlyd omfattes følgende låntyper:  

1. Fra fraflytterselskabet til fraflytteren selv. 

2. Fra fraflytterselskabet til fraflytterens nærtstående efter ABL § 4 stk. 2. 

3. Fra et selskab, indirekte-ejet af fraflytteren via fraflytterselskabet, til fraflytteren.  

4. Fra fraflytterselskabet til andre selskaber, hvori fraflytteren eller nærtstående jf. ABL § 

4 stk. 2 ejer min. 10 % direkte eller indirekte.  

 

Reglerne omfatter ikke lån til 100 % ejede datterselskaber eller eksisterende gæld66 og omfatter 

heller ikke ulovlige aktionærlån, som betragtes som hævning uden tilbagebetalingspligt, og 

ikke i skattemæssig forstand et lån. 

 

Det har ingen betydning, på hvilke vilkår lånene er ydet. Til trods for aftale på 

armslængdevilkår, medfører lånetransaktionen stadig, at der skal afdrages. Stik imod 

bestemmelsens formål, tilflyder likviditeten ikke nødvendigvis fraflytteren, som skal betale.  

 

I ændringsforslaget til L 187 udbygges bestemmelsen, så den også omfatter lån som den 

fraflyttede har modtaget fra et selskab, som fraflytterselskabet deltager i (låntype 3).67 Det 

fremgår ikke, at ejerandelens størrelse har betydning. Der nævnes fx, at en ejerandel på 20 % 

vil omfattes. I dette eksempel opnås likviditet hos fraflytteren til at kunne afdrage. Reglen ses 

                                                      
65 L 187 af 30/5-08 – specielle bem. til § 39 A stk. 7 
66 (Bergstein, 2012) s. 209 
67 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og 

kursgevinstloven af 1/9-08. 
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som et værn imod, at værdier skydes ned til datterselskabet fra fraflytterselskabet for så at 

blive udlånt til fraflytteren. Låntype 3 kan illustreres således: 

  

 

 

 

 

 
Figur 3 - Låntype 3 

 

Hvor fraflytteren opnår likviditet ved låntype 3, er det ikke nødvendigvis tilfældet ved låntype 

4, som illustreret ovenfor ved fx søsterselskaber. Her skal fraflytteren betale afdrag, selvom 

fraflytteren ikke har modtaget likviditet. Fordi Søster 2 ApS har modtaget lån, gør det ikke 

partout Søster 2 ApS rigere, således at der kan udloddes udbytte fra Søster 2 ApS til 

fraflytteren, som så reelt opnår likviditet. Når lånet er ydet på armslængdevilkår, vil værdien 

af Søster 1 A/S ikke nødvendigvis falde, da der som modpost til låneudbetalingen optages et 

aktiv i balancen. Der er således ikke nødvendigvis selskabsretlig mulighed for udlodning af 

udbytte fra Søster 2 ApS til fraflytteren til brug for betalingen af skatten, blot fordi der er ydet 

lån fra fraflytterselskabet.  

 

Resultatet (låntype 4) havde været det samme, selvom fraflytteren kun ejede et eller flere af 

selskaberne delvist. Det synes således, at reglernes omfang går klart imod det formål, at forfald 

sker i takt med opnåelse af likviditet. TfS 2010, 523 bekræfter netop dette. I denne sag var der 

tale om et lån, som gik nedad i koncernen til et indirekte ejet selskab, til brug for investering i 

dette selskab. Der forelå således en driftsmæssig årsag til lånet. Dette lån påvirkede ikke 

fraflytterens likviditet, men skulle jf. Skatterådet stadig omfattes af ABL § 39 A stk. 7, og der 

skulle betales afdrag. Fraflytteren opnår ikke likviditet til betaling af skatten af 

lånedispositionen. Ikke førend hans selskab, som er omfattet af fraflytterhenstand, i sidste 

ende udlodder udbytte til fraflytteren, som så særskilt vil medføre forfald af saldoen.  

Som også Bergstein udtrykker, forekommer resultatet urimeligt og ikke proportionalt i forhold 

til formålet om likviditetsopnåelse.68 I sagen blev der forgæves procederet for en 

                                                      
68 (Bergstein, 2012) s. 212 

Datter 2 ApS 100 % 

Datter 1 A/S 
100 % (henstand) 

Lån 

Fraflytter 
Fraflytter 

Søster 2 ApS 
100 % 

Søster 1 A/S 
100 % (henstand) 

Lån 

Figur 4 - Låntype 4 
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formålsfortolkning. Bestemmelsens ordlyd blev vægtet højest, hvilket er kendetegnende for 

dansk skatteret.69 Man kan således diskutere, hvorvidt det giver mening at lave en 

bestemmelse som eksempel 4, som direkte strider mod bestemmelsens formål. Det virker 

ugennemtænkt og antyder, at der er indsat for skrappe regler. 

  

Garantistillelser og driftskreditter 

Det er ikke alene udlån, som kan medføre forfald. Tilsvarende gælder for garantistillelser samt 

drifts- og varekreditter, som ikke er ydet på markedsvilkår. Hverken ordet garanti eller kredit 

fremgår af ordlyden, men omfattes, da der står lån m.v. M.v. kom først med i 

ændringsforslaget, hvor det præciseres, at bestemmelsen omfatter lån m.v.70  

Koncerninterne drifts- og varekreditter ydet på almindelige vilkår vil ikke bevirke forfald jf. 

SKATs JV. Det fremgår ikke klart, hvornår en transaktion kan betragtes som driftskredit. Det 

formodes at trækningsrettens størrelse, betalingspåkrav, rentens størrelse mv. vil indgå i 

denne vurdering. Men om der også er krav til kreditmodtagers anvendelse, således at 

anlægsinvesteringer ikke kan omfattes, vides ikke.  

 

Såfremt kreditten ikke er på markedsvilkår, skal ”kreditten” betragtes som et lån. Der er 

mulighed for vilkårskorrektion, således at kravet til driftskredit på sædvanlige vilkår kan 

opfyldes. Det anføres i SKATs JV, at forholdet skal underlægges en konkret vurdering. Det må 

være muligt at indhente tilsvarende tilbud fra en eller flere uafhængige parter som 

dokumentation for markedsvilkår. Alternativt vil enhver kredit skulle vurderes ved 

anmodning om bindende svar fra SKAT, da konsekvenserne kan være store for fraflytteren.  

Af JV 2013-171 fremgår det, at garantistillelser, som ikke er ydet til et 100 % ejet datterselskab, 

medfører forfald på tidspunktet for garantistillelsen. Det har dog ikke oprindeligt været 

opfattelsen. I JV 2011-2 står i stedet for den nuværende formulering følgende: 

 
Efter Skatteministeriets opfattelse medfører garantistillelse, hvor et moderselskab f.eks. stiller 
garanti for et datterselskabs gæld (ikke 100 pct. ejet datterselskab), ikke at der skal betales afdrag på 
henstandssaldoen. Bliver garantien aktuel foreligger en ny situation, som medfører at der skal 
betales afdrag på henstandssaldoen. Der skal i denne situation først betales afdrag på 
henstandssaldoen i det indkomstår, hvor garantien bliver aktuel… 

                                                      
69 JUS 2012/ 35 – Tommy V. Christiansen gennemgår afgørelser, hvor det konstateres, at 
ordlydsfortolkning vægter højere i praksis, selvom der findes afgørelse med dissens herom. 
70 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og 
kursgevinstloven af 1/9-08 – bem. til nr. 8 
71 SKATs JV 2013-1 punkt C.B.2.14.2.8.4.2 
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Ændringen er indsat i opdateringen til udgave 2012-1. Der henvises dog ikke til nogen 

afgørelse og ej heller fremføres argumenter for den ændrede opfattelse. Der synes derfor ikke 

at være en klar retsstilling omkring garantier. Derudover virker det også voldsomt, at der 

allerede sker forfald på tidspunktet for garantistillelsen, og ikke på tidspunktet hvor en 

garantistillelse rent faktisk bliver aktuel.   

Det kan konstateres, at reglen med den nuværende fortolkning af garantier, på samme måde 

som for de andre transaktioner introduceret i de foregående afsnit, går imod bestemmelsens 

oprindelige formål. I stedet for hensynet til likviditetsopnåelse tages der alene det synspunkt, 

at der eksisterer en potentiel risiko for, at selskabet, ved at lave en garantistillelse, kan falde i 

værdi. Denne potentielle risiko skal fraflytteren betale for. Fraflytteren opnår dog ikke nogen 

likviditet ved garantistillelsen, såfremt denne sker til underliggende selskaber. Der inddrages 

i SKATs fortolkning ikke den mulighed, at et selskab under konkrete omstændigheder kunne 

opnå en bedre likviditet og værdistigning ved at stille garanti for et andet koncernselskab, 

eksempelvis ved at stille garanti for et driftslån der på sigt kan øge værdien både i det 

låntagende datterselskab og garantistillende fraflytterselskab. Der behøver derfor ikke 

nødvendigvis at være tale om værdifald ved garantistillelse. Men ordlyden giver dog ikke 

mulighed for denne vinkel. 

 

Opgørelse og nedskrivning 

Skatten, der skal betales og nedskrive saldoen, opgøres ud fra provenuet. Det er således hele 

låneprovenuet, som forfalder til betaling. Såfremt der er tale om omfattede lån, hvor der kun 

er delvist ejerskab, skal betalingen kun være forholdsmæssig i forhold til ejerandelen. 

 

Sammenfatning 

Overordnet hæmmes hovedaktionærer koncerninternt i at benytte likvider, der måtte være i 

et fraflytterselskab, på grund af reglen om lån m.v. i ABL § 39 A stk. 7. Ret beset kan der kun 

ydes drifts- og varekreditter på markedsvilkår - vel at mærke såfremt det er tilstrækkeligt 

dokumenteret, at der rent faktisk er tale om en kredit på markedsvilkår efter SKATs konkrete 

vurdering.  

Som loven er udformet, synes der ikke at være mulighed for at yde kredit til brug for 

anlægsinvesteringer, da disse ikke vil have karakter af driftskredit. Det synes ikke 

hensigtsmæssigt, at et selskab bliver så begrænset i at kunne investere. Især i disse tider, hvor 
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det kan være særdeles svært at løfte finansiering til blandt andet investeringer hos banker og 

realkreditinstitutter. Det virker således ugennemtænkt, at der i bemærkningerne i lovforslaget 

for bestemmelsens indførelse i 2008 i L187 anføres, at 

 
Den del af lovforslaget som omhandler fraflytterbeskatning berører ikke virksomheder og selskaber, 
og har derfor ikke økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. 
Det er Skatteministeriets vurdering, at den del af lovforslaget som omhandler fraflytterbeskatning 
ikke har administrative konsekvenser for erhvervslivet, da det kun vedrører privatpersoner. 
 

Modsat SKMs holdning fremgår det af ovenstående analyse, at der i visse tilfælde ikke kan 

investeres, fordi en fraflytter personligt ikke har likvider til at betale den skat, der måtte 

forfalde. I så fald er fraflytteren nødsaget til at modtage udbytte fra fraflytterselskabet til at 

betale den forfaldne skat. En sådan udlodning skal dog være endnu større end 

likviditetsbehovet, da udlodningen i sig selv også medfører forfald og betaling af skat efter 

PSL § 8a. Lånereglen i stk. 7 er således en meget begrænsende regel for fraflytterselskabets 

handlemuligheder.  

 

DØD 

Ved fraflytterens død anses alle aktier omfattet af henstanden for afstået jf. ABL § 39 A stk. 9. 

Opgørelsen af gevinst og tab skal opgøres efter reglerne i ABL § 39 A stk. 2-4. 

 

BORTFALD 

Saldoen bortfalder naturligvis, når der er sket nedskrivning svarende til henstandsskatten. 

Dette være sig beløb med eller uden opkrævning. Saldoen kan efter ABL § 39 A stk. 8 ikke 

nedskrives til mindre end kr. 0, og der kan således ikke ske tilbagebetaling eller udnyttelse af 

den negative værdi. 

Saldoen bortfalder også, når alle aktier, der indgik på beholdningsoversigten er afstået jf. ABL 

§ 39 A stk. 10. Dette gælder også, selvom der er en positiv saldo. Man kan derfor sige, at 

argumentet om, at der er tale om en ”endelig skat” ikke helt holder stik. Ræsonnementet er 

dog fornuftigt, da en fraflytter ikke efter salg af alle aktier skal afdrage på en skat, som reelt 

set skyldes urealiserede gevinster ved fraflytningen, og som han ikke har likviditet til. 

Dog bortfalder henstanden alligevel ikke, såfremt fraflytteren har uudnyttede realiserede tab, 

som kan fremføres til fradrag i senere indkomstår jf. bestemmelsens 2. pkt. Med tab menes der 

tab efter ABL § 39 A stk. 4, som er fradragsberettiget efter udenlandske regler. Således menes 
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der realiserede tab i udlandet, som er fremført til senere år.72 Såfremt dette udenlandske tab 

bortfalder ved fx forældelse eller ved fraflytning, og alle aktier er solgt, vil saldoen således 

bortfalde. 

Ligeledes bortfalder saldoen også ved en fraflytters tilbageflytning til DK. Som det bliver 

forklaret i næste afsnit, skal der ske omberegning af indgangsværdier på aktier i behold ved 

tilbageflytningen. Efter bemærkningerne til ændringsforslag til L 187 bortfalder saldoen også 

ved tilbageflytning, selvom der ikke på grund af nettotab ikke skal ske omberegning: 

 
Efter reguleringen af handelsværdien – dette gælder også, hvor der ikke sker en nedsættelse af 
handelsværdien, fordi den samlede gevinst er 0 kr. eller der er et samlet nettotab - bortfalder den 
resterende henstandssaldo. 
Den resterende henstandssaldo bortfalder også i den situation, hvor der kun er en henstandssaldo, 
fordi personen har uudnyttede realiserede tab, som kan fremføres til fradrag. Ved tilflytningen skal 
der principielt ske en regulering efter § 39 B, stk. 1. Dette fører til en konstatering af, at der ikke er 
en handelsværdi at regulere, hvorefter henstandssaldoen bortfalder i kraft af § 39 B, stk. 4.73 

  
Således bortfalder saldoen helt generelt, når der sker tilbageflytning til DK. 

  

3.3.5. TILBAGEFLYTNING 

For at få det samlede billede af reglernes omfang, er det nødvendigt at se på konsekvenserne 

ved, at en fraflytter med aktier i behold fra beholdningsoversigten på ny bliver fuldt 

skattepligtig til DK. § 37 sammenholdt med § 39 B regulerer sådanne situationer. 

Formålet med § 39 B er også at henstandsskatten er endelig selv ved tilbageflytning, da 

fraflytterbeskatningen opretholdes, uanset at personen flytter tilbage.74 Opretholdelsen ses 

ved, at den indregnes i indgangsværdierne og først herefter bortfalder. 

 

Ved tilbageflytning skal tilflytteren have indgangsværdier på alle aktier i behold svarende til 

handelsværdien på tilflytningstidspunktet jf. § 37 ABL. Såfremt der for nogle af de aktier 

stadig består henstandssaldo, skal disse handelsværdier på tilflytningstidspunktet reguleres 

efter ABL § 39 B. Er saldoen betalt, sker ingen regulering. Reguleringen sker med det højeste 

beløb af enten: 

1. den resterende saldo omregnet til indkomst efter PSL § 8a, eller 

                                                      
72 (Bergstein, 2012) s. 221 
73 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og 
kursgevinstloven af 1/9-08 – bem. til nr. 11 
74 L 187 af 30/5-08 – specielle bem. til § 39 B 
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2. nettogevinsten af fraflytteraktier i behold ved tilbageflytning opgjort som forskellen 

mellem oprindelig anskaffelsessum og værdi ved tilbageflytning. 

 

Herefter skal der ske forholdsmæssig fordeling af nedsættelsen på aktierne, hvorpå der bestod 

en saldo jf. stk. 3.   

Såfremt nr. 2 medfører nettotab og ikke en nettogevinst, skal der jf. § 39 B stk. 2, 2. pkt. ikke 

ske regulering af indgangsværdierne. Således opnår en tilbageflytter reelt set ikke fradrag for 

et eventuelt tab, som er opstået som følge af, at værdien ved tilbageflytning er lavere end 

oprindelig anskaffelsessum. Ved den seneste lovændring om tab, er der ikke ændret på 

anvendelse af tab ved tilbageflytning. Dette efterfølgende tab er ikke vedtaget til også at skulle 

godtgøres for tilbageflyttere, og det er kun ved afståelser, hvor der eksisterer en saldo, at der 

godtgøres for efterfølgende tab.  

Følgende illustrerer, hvordan regler for tilbageflyttere gør forskel på tabs- eller gevinstgivende 

aktier. Ingen nedskrivning på saldoen i fraflytningsperioden forudsættes, og der består 

således en saldo, hvorfor der skal ske regulering af værdien på tilflytningstidspunktet. 

 

EKSEMPEL MED NETTOGEVINST 

Eksempel med nettogevinst i forhold til oprindelig anskaffelsessum og værdi ved 

tilbageflytning: 

  Anskaffel-

sessum 

Værdi ved 

 Fraflytning 

Urealiseret  

Avance 

Hen-

stand 

Værdi til-

flytning 

Netto-

gevinst  

Aktier A/S 500.000 600.000 100.000 42.000 500.000 0 

Anparter ApS 80.000 480.000 400.000 168.000 180.000 100.000 

I alt 580.000 1.080.000 500.000 210.000 680.000 100.000 

 

Efter punkt 1 skal der ske nedsættelse med kr. 500.000 (resterende saldo 210.000 omregnet til 

skatteværdi på 42 %).  

Efter punkt 2 skal der ske nedsættelse med 100.000 svarende til nettogevinsten. 

Da det er den laveste værdi på kr. 100.000 kr., der skal reguleres med, vil indgangsværdien på 

aktierne svare til den oprindelige anskaffelsessum. Der er derfor reelt set ikke sket urealiseret 

beskatning, da saldoen herefter bortfalder, når der ved tilbageflytning er nettogevinst.  
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EKSEMPEL MED NETTOTAB 

Eksempel med nettotab i forhold til oprindelig anskaffelsessum og værdi ved tilbageflytning: 

 

 Anskaffel-

sessum 

Værdi  

fraflytning 

Urealiseret  

avance 

Hen-

stand 

Værdi til-

flytning 

Netto-

gevinst  

Aktier A/S 500.000 600.000 100.000 42.000 300.000 -200.000 

Anparter ApS 80.000 480.000 400.000 168.000 180.000 100.000 

I alt 580.000 1.080.000 500.000 210.000 480.000 -100.000 

 

Efter punkt 1 skal der ske nedsættelse med kr. 500.000 (resterende saldo 210.000 omregnet til 

en skatteværdi på 42 %). 

Efter punkt 2 skal der jf. stk. 3 ikke ske nedsættelse, da der er nettotab. Således vil 

indgangsværdien på aktierne være kr. 480.000, og saldoen bortfalder. I dette eksempel vil 

tilbageflytteren have mistet 100.000 i anskaffelsessum, som kunne være udnyttet ved et senere 

salg svarende til en skatteværdi på kr. 42.000.  

Det skal også nævnes, at der 15. maj 2012 blev vedtaget lov nr. 433. Her indførte § 39 B stk. 5, 

som giver adgang til at udnytte eventuelle urealiserede nettotab opstået på 

fraflytningstidspunktet ved at indgangsværdier på aktier ved eventuel tilbageflytning kan 

tillægges dette tab. Forhøjelsen sker naturligt ved en forholdsmæssig forhøjelse af andelen af 

tabet.  

Det ses således, at der ved det nuværende regelsæt er forskel på, om der er nettogevinst eller 

nettotab ved tilbageflytning, da der ikke fuldt ud tages højde for efterfølgende tab. Der er, som 

Bolander skriver det i en artikel skrevet kort efter reglernes indførelse:  

 
”en konflikt mellem fraflytterreglerne og tilflytterreglerne, som kan indebære, at tab opstået efter 
fraflytningen ikke kompenseres.75 
 

Konflikten består i, at det ved nedskrivning af saldoen på grund af fraflytterreglerne omkring 

udbytte m.v., kan forekomme, at der bliver betalt skat af en urealiseret gevinst, som ved 

tilbageflytning viser sig at være tabsgivende. 

 

                                                      
75 (Bolander, SU 2009,157) under afsnittet ”Tabet” 
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3.4. DELKONKLUSION 

I nærværende retsdogmatiske analyse er de danske regler om fraflytterskat analyseret. Det 

konkluderes, at regelsæt er kompliceret og rammer mange fraflyttere, uanset om 

vedkommende har bestemmende indflydelse i fraflytterselskabet eller ej.  

Det overordnede formål med regelsættet er fra lovgivers side, at gevinster optjent i DK 

beskattes i DK, og at reglerne skal værne mod forsøg på omgåelse. Der ydes henstand med 

den beregnede og endelige skat, men der skal afdrages i takt med, at der ved hændelser i 

fraflytterselskabet opnås likviditet til afdrag. Dog blev det påvist, at der ved fx lån mellem 

koncernselskaber forfalder skat hos fraflytteren, uagtet at vedkommende ikke har opnået 

likviditet til betaling. 

Det blev påvist, at der ved den seneste lovændring i visse tilfælde tages højde for tab opstået 

efter fraflytningen. Der skal efter de nye regler foretages beregning af gevinst eller tab i flere 

tempi, jf. analysens figur 2. De nye og lempeligere regler gør det muligt at opnå fradrag for 

tab ved afståelse, hvis der tilbagestår en positiv saldo. Såfremt der er udbetalt udbytter eller 

foretaget andre hændelser, som har medført forfald af saldoen, vil tab ved afståelse indtruffet 

efter fraflytningen dog ikke blive godskrevet fuldt ud. Derudover skal der, førend tabet kan 

godskrives saldoen, først betales skat svarende til skatteværdien af avancen beregnet som 

forskellen mellem oprindelig anskaffelsessum og faktisk anskaffelsessum. Hvis fraflytteren 

har ønsket at betale hele skatten tidligere, er der ingen mulighed for fradrag for efterfølgende 

tab. Det konkluderes, at mulighed for fradrag for tab i tilknytning til hele regelsættet kan være 

illusorisk og der kan ske beskatning af urealiserede avancer. 

Ligeledes kan den bevilgede henstand også være illusorisk, da flere typer selskabshændelser 

og transaktioner medfører, at skat af den urealiserede avance forfalder førend afståelse. I bilag 

7 er vedlagt et sammenfattende eksempel, som illustrerer, at retten til henstand og fradrag for 

efterfølgende tab kan være illusoriske. 

 

Det konkluderes, at regelsættet i samspil opfylder bestemmelsernes formål om at undgå 

utilsigtede tab af skatteprovenu. Det gør det samtidig svært for fraflyttere at lave transaktioner 

i fraflytterselskabet, herunder koncerninterne transaktioner, som kunne være vækst– og 

indtægtsskabende i selskaber beliggende i DK, og dermed gavnlige for dansk økonomi. 

Årsagen er, at dispositionerne ikke nødvendigvis har givet fraflytteren likviditet. I disse tider, 

hvor lånemuligheder er begrænsede på grund af bankers likviditetskrav, er dette ikke 
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formålstjenstligt. Ligeledes medfører det faktum, at der er tale om en endelig skat uden 

omberegning, at de færreste fraflyttere ønsker at betale hele henstandsskatten ved fraflytning. 

Det er ikke gavnligt, at den danske stat dermed går glip af en tidligere betaling af skatten.  

Omvendt kan der argumenteres for, at reglernes kompleksitet medfører, at personer indirekte 

tvinges til at sælge aktier inden fraflytning for at undgå de komplekse regler. Et salg som rent 

investeringsmæssigt ikke nødvendigvis er fordelagtigt. For aktionærer med unoterede aktier, 

som fx hovedaktionærer, er det dog ikke så enkelt blot at sælge hele beholdningen eller afvikle 

virksomheden på en rentabel måde. Hovedaktionærer kan således også risikere urealiseret 

beskatning af unoterede aktier, hvis værdier er forbundet med usikkerhed ved fraflytning.  

Fra disse komplekse danske regler vender afhandlingen sig nu mod EU, og særligt først mod 

EUKs argumenter for dernæst at analysere EU-rettens praksis. 
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4. EU-KOMMISSIONENS ARGUMENTER 
 

Nedenfor oplistes EUKs påstande i hhv. åbningsskrivelse af 18/3-1076 og begrundet udtalelse 

af 24/1-13.77 Dette er et metodisk valg, for at kunne undersøge og teste påstandenes rigtighed. 

Som beskrevet i afsnit 2.3 om kildekritik har det ikke været muligt at fremskaffe de oprindelige 

udtalelser fra EUK. Derimod kan argumenterne ses ud af SKMs svar på udtalelserne af 26/3-

13 (bilag 1) og 10/5-10 (bilag 2), samt fra pressemeddelelse fra EUK om den begrundede 

udtalelse (bilag 8).  

EUK anfører, at DK har tilsidesat sine forpligtelser i art. 21, 45 og 49 TEUF. Af 

pressemeddelelsen ses det, at EUK ligeledes påstår tilsidesættelse af art. 28 og 31 i EØS.. Som 

udtalt af EUD i C-269/09 er art. 28 og 31 i EØS svarende til art. 45 og 49 TEUF. Jf. 

afgrænsningen behandles art. i EØS ikke særskilt. Det skal bemærkes, at EUK ikke efter EUDs 

retspraksis kan gøre andre påstande end de i den begrundede udtalelse anførte.78 Skrivelsen 

fra EUK skal således svare til det, der anlægges sag omkring, og derfor kan udelukkende 

ovenstående art. gøres gældende ved evt. traktatbrudssag. 

Følgende 8 påstande fremfører EUK for, at de danske regler er i strid med EU-retten: 

 

1. DK har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til art. 21, 45 og 49 TEUF 

2. Personer der forlader DK pålægges højere beskatning end hjemmehørende 

3. Den danske lovgivning udgør en begrænsning afi de grundlæggende 

frihedsrettigheder  

4. Efter EUDs praksis udgør de danske regler en restriktion 

5. Afdrag som følge af udbytte og andre indtægter medfører uberettiget opkrævning 

6. Afdrag ved udbytte og lignende indtægter medfører beskatning, som DK jf. DBO’er 

ikke har ret til  

7. Reglerne er i strid med EUDs doktrin om foranstaltninger til bekæmpelse af misbrug, 

da reglerne også rammer reelle flytninger og ikke blot kunstige arrangementer 

8. De danske regler er vidtgående i forhold til det forfulgte formål 

 

                                                      
76 Nr. 2008/4992 (document SG-Greffe(2010)D/3778) af 18/3-10 
77 Sags nr. 2008/4992 af. 24/1-13 
78 Se eks. C-38/10 præmis 15 og 16 
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I den begrundede udtalelse giver EUK DK to måneder til at ændre reglerne. Af SKMs svar 

fremgår det, at DK ikke vil rette ind. Til trods for dette har EUK endnu ikke stævnet DK. 

Eftersom DK alligevel fandt anledning til at justere reglerne i maj 2013, for indregning af tab 

jf. afsnit 3, undersøger EUK nu, om justeringen medfører, at reglerne nu er i overensstemmelse 

med EU-retten, eller om der skal lægges sag an. Jf. korrespondance med pressekoordinatoren 

for området for skatter i EUK, David Boublil (bilag 9), er der ikke taget endelig stilling hertil. 

Der er derfor netop grundlag for at analysere EUKs argumenter for de nugældende danske 

reglers evt. manglende forenelighed med EU-retten. Fra de 8 ovenstående påstande, findes det 

relevant i følgende analyse af gældende EU-ret at have fokus på disse. Der gennemgås således 

blandt andet fri bevægelighed, restriktion, rimeligt i forhold til formålet samt forholdet til 

indgåede DBO’er. 
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5. EU-RETLIG ANALYSE 
 

I afsnit 3 blev §§ 38-40 ABL analyseret. Nærværende afsnit vil, med afsæt i EUKs argumenter 

præsenteret i afsnit 4, analysere gældende EU-ret på tilsvarende område. Analysen opbygges 

efter fremgangsmåden i den senest afsagte dom fra EUD for fraflytningsbeskatning, hvorfor 

følgende kumulativt skal undersøges79:  

 

1. Er der en traktatsikret frihedsrettighed, der finder anvendelse? (præmis 24 og 25) 

2. Udgør reglerne en restriktion af denne frihedsrettighed? (præmis 29) 

3. Findes der legitime hensyn, som berettiger til restriktionen? (præmis 32) 

4. Overholdes proportionalitetsprincippet? (præmis 46) 

a. Er restriktionen egnet til at sikre gennemførslen af det forfulgte formål?  

b. Går restriktionen ud over, hvad der er nødvendigt for at opnå det forfulgte mål? 

 

Der ses et vist sammenfald i EUKs argumenter i afsnit 4 og fremgangsmåden ved afsigelse af 

EU-domme om brud på frihedsrettigheder. 

 

Beskatning af indkomster i strid med DBO’er er alene undtaget fra EUDs praksis. Nedenfor 

analyseres derfor indledningsvist EUDs kompetence ved medlemsstaters interne DBO’er. 

 

5.1. EU-RETTENS KOMPETENCE I FORHOLD TIL DBO’ER 

En DBO er en folkeretligt bindende traktat om undgåelse af dobbeltbeskatning. EU-retten har 

forrang for folkeretlige regler. Således skal DBO’er som udgangspunkt overholde EU-rettens 

regler. I EF-traktaten var der i art. 293 nedfældet et mål om eliminering af dobbeltbeskatning. 

Art. 293 er ophævet ved Lissabontraktaten og ses ikke overflyttet til en anden bestemmelse.80  

Om EUDs kompetence findes fx C-336/96, Gilly-dommen, som omhandlede manglende 

lempelse for kildeskat. EUD udtalte i præmis 16 om den daværende art. 220:81 

 
Selv om afskaffelse af dobbeltbeskatning inden for Fællesskabet således er et af traktatens mål, følger 
det af ordlyden af denne bestemmelse, at den ikke som sådan kan give private borgere rettigheder, 
der kan påberåbes ved de nationale retter. 
 

                                                      
79 261/11 af. 18/7-13 – Traktatbrudssøgsmål mod DK 
80 Jf. sammenligningstabeller nævnt i Lissabontraktaten art. 5 
81 Art. 220 blev senere overført til den tidligere EF-traktats art. 293 
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 Og videre i præmis 47 anføres det: 
 

…at de ugunstige virkninger, som anvendelsen af skattegodtgørelsesreglen i den bilaterale 
overenskomst kan medføre i beskatningen i bopælsstaten i det foreliggende tilfælde, først og fremmest 
beror på forskellige skatteskalaer i de pågældende medlemsstater, hvis fastsættelse, da der ikke 
foreligger fællesskabsbestemmelser på området, henhører under medlemsstaternes kompetence. 

 
Det ses således, at EUD tilbage i 1996, uanset at der var traktatsikret mål om eliminering af 

dobbeltbeskatning, ikke har kompetence til at dømme i interne spørgsmål om DBO’er. Denne 

retning opretholdes i C-96/08 af 15/4-10 om det ungarske selskab CIBA, som krævede 

ophævelse af dobbeltbeskatning jf. præmis 28 og 29: 

  
…medlemsstaterne på EU-rettens nuværende udviklingstrin har en vis autonomi på området, 
forudsat at EU-retten overholdes, og at de derfor ikke er forpligtede til at tilpasse deres eget 
skattesystem til de forskellige beskatningssystemer i de øvrige medlemsstater med henblik på navnlig 
at undgå dobbeltbeskatning… 
 
Som følge deraf udgør den dobbeltbeskatning, som CIBA påberåber sig… ikke i sig selv en 
restriktion, som er forbudt i henhold til traktaten 

 
Således udgør interne regler i medlemsstater, som medfører dobbeltbeskatning, ikke i sig selv 

en restriktion, da udformning af interne regler stadig er underlagt medlemsstaternes 

kompetence. Bestemmelsen har ikke direkte effekt. I C-540/11 ved præjudicielt spørgsmål fra 

Belgien samt i C-168/11 af 28/2-13, præmisserne 33 og 34, udtrykkes samme konklusion. Det 

er derfor alene reglernes udformning internretligt, der kan føre til restriktioner, som EUD har 

kompetence til at vurdere. 

 

Fra ovenstående fokus på DBO’er bevæger analysen sig nu videre til de kumulative 

betingelser for, om nationale regler kan anses for forenelige med EU-retten. Indledningsvist 

behandles reglerne om fri bevægelig på det indre marked (1. betingelse). Således skal dette 

spørgsmål vurderes førend de øvrige betingelser. 

 

5.2. FRI BEVÆGELIGHED 

I EU ønskes jf. art. 26 nr. 2 TEUF et indre marked uden indre grænser og med fri bevægelighed 

i overensstemmelse med traktaterne. Jf. art. 17 TEU skal EUK føre tilsyn med gennemførelsen 

af EU-retten, herunder et frit indre marked. Der eksisterer ikke fuld harmonisering på 

skatteområdet men der er dog vedtaget direktiver for specifikke områder, og derudover viser 
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EUDs praksis ved fortolkningen af EU’s traktatfæstede frihedsrettigheder, at disse også finder 

anvendelse på nationale regler.82  

 

Ved præjudicielle afgørelser ligger en konkret sag til grund, og her søger EUD at finde den 

konkrete frihedsrettighed, der finder anvendelse, og udelukker øvrige til trods for, at flere kan 

være sat i spil.83 Ved traktatbrudssager vil der ofte være flere frihedsrettigheder, som 

påberåbes af EUK. Se fx C-155/09 præmis 18 ved traktatbrudssag mod Grækenland: 

 
…det er en tilsidesættelse af artikel 39 EF og 43 EF, såfremt det drejer sig om erhvervsaktive 
personer. Artikel 18 EF finder derimod direkte anvendelse på personer, der ikke har en 
erhvervsmæssig beskæftigelse eller forbindelser til Grækenland, hvilket i den foreliggende sag 
navnlig vil sige pensionister. 

 

Her fremgår, at forskellige persongrupper er omfattet af forskellige frihedsrettigheder. 

Følgelig må de frihedsrettigheder, der omfatter de persongrupper, som det nationale regelsæt 

rammer, skulle inddrages. I en sag fra 2007 mod DK om fradrag for udenlandske 

pensionsordninger ses det ligeledes, at flere frihedsrettigheder anfægtes:  

 
Da traktatens bestemmelser om den frie udveksling af tjenesteydelser, arbejdskraftens frie 
bevægelighed og etableringsfriheden er til hinder for den omhandlede lovgivning, er det ufornødent 
at foretage en særskilt prøvelse af denne lovgivning i lyset af artikel 56 EF vedrørende kapitalens 
frie bevægelighed…84 

 

Det fastslås, at flere friheder er tilsidesat, samt at kapitalens fri bevægelighed er subsidiær. 

Således er det ikke nødvendigt også at inddrage den nuværende art. 63 (tidligere 56 EF). 

Fremgangsmåden ved en traktatbrudssag er, at anvendelsesområdet for frihedsrettighederne 

fastlægges, for derefter at kunne sammenholdes med det konkrete nationale regelsæt, som 

påstås at være uforeneligt. I C-155/09 præmis 40 ved Grækenlands traktatbrudssag nævnes: 

 
Det skal derfor undersøges, om… (det græske regelsæt) udgør en hindring for den frie 
bevægelighed for personer, der er indeholdt i artikel 18 EF, 39 EF og 43 EF… således som 

Kommissionen har gjort gældende.  
  
Jf. afhandlingens indledning finder EUK, at de danske regler om fraflytterskat tilsidesætter 

art. 21, 45 og 49 TEUF. Således er det den frie bevægelighed for unionsborgere, arbejdskraftens 

                                                      
82 (Sørensen & mfl., 2009) s. 32-33 
83 Se eks. N-dommen C-470/04, hvor der var spurgt til art 18 EF og 43 EF, hvor kun art. 43 
behandledes. 
84 C-150/04 - Kommissionen mod Danmark præmis 76 
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frie bevægelighed samt etableringsretten, der anfægtes tilsidesat. Nedenfor behandles de tre 

påberåbte frihedsrettigheder med henblik på at fastlægge anvendelsesområdet. Art. 21 TEUF 

vedrørende fri bevægelighed for unionsborgere er uændret i sin formulering fra den tidligere 

EF-traktats art. 18, og EUDs praksis for fortolkningen af rækkevidden af art. 18 kan således 

direkte anvendes for art. 21 TEUF. Det samme gør sig gældende for art. 45 TEUF, videreført 

uændret fra art. 39 EF, og art. 49 TEUF, videreført uændret fra art. 43 EF. 

 

5.2.1. ART. 21 TEUF 

Art. 21 TEUF sikrer, at medlemsstaternes egne borgere, som har opnået unionsborgerskab 

efter art. 20 TEUF85, opnår samme behandling ved eksempelvis direkte beskatning. 

 
Artikel 18 EF (nu 21), hvori det generelle princip om, at enhver unionsborger har ret til at færdes 
og opholde sig frit på medlemsstaternes område, fastslås, har fundet særligt udtryk i artikel 39 EF 
for så vidt angår arbejdskraftens frie bevægelighed og 43 EF for så vidt angår etableringsfriheden86 
 
Det skal følgelig for det første undersøges, om artikel 39 EF og 43 EF er til hinder for en national 
bestemmelse… 

 

Således er der en nær sammenhæng med de øvrige to frihedsrettigheder for personer. Der må 

med art. 21 TEUF derfor være tale om en sikkerhedsventil for EUKs side for at udvide 

omfanget, således at personer, som ikke måtte være omfattet af art. 45 og 49 TEUF, også nyder 

beskyttelse, herunder eksempelvis unionsborgere som ikke har erhvervsmæssig 

beskæftigelse. Påberåbelse af denne frihedsrettighed kan have stor betydning, da flere således 

er omfattet af traktatens beskyttelse.  

 

5.2.2. ART. 45 OG 49 TEUF – SAMMENFALDENDE KRITERIER 

Rettighederne/beskyttelsesområdet for de to bestemmelser er sammenfaldende jf. C-9/02 – 

de Lastyrie du Saillant (herefter Lastyrie). Derfor er det uden praktisk betydning, om en person 

er omfattet af den ene eller anden bestemmelse.87 Det er dog nødvendigt at klarlægge, om en 

person kan anses for omfattet af bestemmelserne, omend sondringen kan være vanskelig.88 

Det er fastlagt i restpraksis, at:89 

 

                                                      
85 Enhver der er statsborger i en medlemsstat har unionsborgerskab.  
86 C-155/09 – EUK mod den Hellenske Republik præmis 41 og 42 
87 (Stokholm, 2008) s. 269 
88 (Stokholm, 2008) s. 267 
89 C-168/11 – Beker, præmis 24. Om tyske regler for lempelse af dobbeltbeskatning.  
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Hvad angår spørgsmålet, om en national lovgivning henhører under den ene eller anden 
bestemmelse om fri bevægelighed, følger det af fast retspraksis, at det er nødvendigt at inddrage 
formålet med den pågældende lovgivning… 

 
Således må formålsfortolkning vise, hvilke situationer der er ønsket lovgivet imod, for at 

fastlægge hvilken frihedsrettighed, der finder anvendelse. Der er forskellige og 

sammenfaldende forudsætninger for frihedsrettighederne. For at kunne anvende art. 45 og 49 

TEUF er der krav om et grænseoverskridende element. Det fremgår fx af sag C-420/1290, hvor 

generaladvokaten om artikel 49 fastslår i præmis 28: 

 
Etableringsfriheden kan som udgangspunkt kun være relevant, såfremt der foreligger en tilknytning 
til EU-retten. En sådan tilknytning foreligger, når de faktiske omstændigheder indeholder 
grænseoverskridende elementer. Traktatbestemmelserne om etableringsfriheden gælder dermed ikke 
for faktiske omstændigheder, der udelukkende har tilknytning til én medlemsstat. 

 

Således finder bestemmelserne ikke anvendelse ved rene interne forhold.91 Desuden skal den 

grænseoverskridende aktivitet være tilknyttet et økonomisk element (fx løn), og yderligere er 

det et krav, at de berørte fysiske personer har unionsborgerskab, jf. art. 19 TEUF.92  

 

5.2.3. ART. 45 TEUF - SELVSTÆNDIGE KRITERIER 

Art. 45 TEUF beskytter en person som anses for arbejdstager i EU-retlig forstand. Dette 

indebærer, at der skal foreligge faktisk beskæftigelse, udbetaling af vederlag samt et over-

/underordnelsesforhold.93 Hvor stort et omfang arbejdet skal have, er ikke defineret, men det 

må ikke være så lidt, at det synes substansløst.94 

 

5.2.4. ART. 49 TEUF – SELVSTÆNDIGE KRITERIER 

Art. 49 TEUF omfatter personer med statsborgerskab i en medlemsstat. Således kan 

rettigheden også udnyttes af en EU-statsborger hjemmehørende i et land uden for EU.95 

Begrebet etablering dækker situationer, hvor der udøves økonomisk virksomhed; både ved 

etablering og efterfølgende udøvelse af virksomheden.96 Jf. bestemmelsen omhandles retten 

til at optage og udøve selvstændig erhvervsvirksomhed samt til at oprette og lede selskaber.  

                                                      
90 Sagen er stadig verserende 
91 (Stokholm, 2008) s. 111 - der henvises til adskillige sager, hvor dette synspunkt gøres gældende. 
9292 (Stokholm, 2008) s. 266 samt (Neergaard & Nielsen, 2010) s. 630 
93 (Stokholm, 2008) s. 275 
94 (Stokholm, 2008) s. 278-279 
95 (Stokholm, 2008) s. 297 
96 (Sørensen & mfl., 2009) s. 444 
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Hvornår et selskab ”ledes” må undersøge i praksis. N-dommen, som omhandlede de 

hollandske regler om fraflytterskat for personer, fastslår at en eneanpartshaver uden tvivl kan 

påberåbe sig retten til fri etablering,97 da vedkommende på grund af 100 % ejerskab har 

ledelsesmæssig indflydelse til kunne påvirke selskabets drifts. Således lægger præmissen op 

til, at bestemmelsen også ville kunne påberåbes, hvis en person har bestemmende indflydelse 

og mindre end 100 % ejerskab. Dette bekræftes i Baars-dommen C-251/98, præmis 22: 

 
… En statsborger i en medlemsstat udøver således sin etableringsret, når han er indehaver af en 
kapitalandel i et selskab i en anden medlemsstat, der giver ham en sådan indflydelse på 
beslutningerne i selskabet, at han kan træffe afgørelse om dets drift.  

 

Også i denne sag gik spørgsmålet på en konkret sag, hvor der var 100 % ejerskab, og således 

blev spørgsmålet ikke taget videre, da 100 % ejerskab uden tvivl medfører, at sagen er 

omfattet. En nyere afgørelse om tysk arveafgift C-31/11 af 19/7-12 præciserer i præmis 24, 

 
…for at vurdere, hvilken frihed den i hovedsagen omhandlede lovgivning er omfattet af, skal 
undersøges, om den i nævnte lovgivning omhandlede kapitalandel er tilstrækkelig til, at indehaveren 
heraf kan udøve en klar indflydelse på beslutningerne i selskabet og træffe afgørelse om dets drift. 

 
Således må det være gældende, at vurderingen af, om der er klar indflydelse på driften, 

afgøres efter de selskabsretlige regler, der er i medlemsstaten.  

 

5.2.5. SAMMENFATNING 

Ovenfor er gennemgået de overordnede krav for, at en person kan være omfattet af de 3 

artikler påberåbt af EUK. Denne vurdering er vigtig, for hvis frihedsrettighederne ikke finder 

anvendelse, kan reglernes ikke underkendes. Derudover kan en underkendelse af blot én 

frihedsrettighed have indflydelse på, hvordan en evt. lovændring vil udformes i national ret. 

Underkendelse af retten til etablering alene vil fx kunne medføre, at arbejdstagere muligvis 

ikke vil omfattes af en evt. regelændring.98 

En traktatbrudssag vil ikke omhandle en konkret sag, men derimod vil reglernes ordlyd og 

formål lægges til grund og sammenholdes med praksis fra EUD. Således kan det vurderes, om 

et nationalt regelsæt rammer personer, som kan påberåbe sig frihedsrettigheder. Det findes 

ikke at være til hinder, at flere frihedsrettigheder finder anvendelse på et konkret regelsæt, 

                                                      
97 Sag C-470/04 præmis 26 
98 Dog burde pligten til konform fortolkning være et mål i sig selv 
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såfremt forskellige persongrupper omfattes. Dette være sig erhvervsdrivende, kapitalejere 

med bestemmende indflydelse, arbejdstagere eller arbejdssøgende eller unionsborgere helt 

generelt.  

 

5.3. RESTRIKTIONER 

Efter fastlæggelse af, om en frihedsrettighed kan finde anvendelse, er det hernæst relevant at 

analysere, hvilke rettigheder personer opnår ved at være beskyttet af en eller flere 

frihedsrettigheder.  

 

5.3.1. BETINGELSER FOR RESTRIKTIONER 

Efter ordlyden giver art. 21 ret til frit at opholde sig på medlemsstaternes område, art. 45 

forbyder forskelsbehandling (diskrimination) og art. 49 forbyder restriktioner. Både 

diskrimination og restriktioner kan medføre, at den fri bevægelighed på det indre marked 

svækkes. En diskrimination dækker over de hindringer, som sker ved forskelsbehandling på 

baggrund af nationalitet. Det overordnede diskriminationsforbud findes i TEUF art. 18 og 

findes ligeledes i de andre traktatfæstede frihedsrettigheder, men art. 18 er dog subsidiær. 

 

En restriktion omfatter også diskrimination, men dækker også over andre typer af hindringer 

som medlemsstater eventuelt opstiller. Således behøver en restriktion ikke være begrundet i 

nationalitet. Jf. sag C-55/94 præmis 37, Gebhard-dommen, defineres en restriktion som: 

 
Nationale foranstaltninger, der kan genere udøvelsen at de ved traktaten sikrende grundlæggende 
friheder eller gøre udøvelsen heraf mindre attraktiv. 
 

I en lidt nyere dom mod Tyskland omkring afgift på bolig C-152/05 fra 2008 præmis 22, ses 

samme synspunkt fremført, og det præciseres, at der ikke behøver være 

nationalitetsspørgsmål indblandet, samt at der nydes beskyttelse i oprindelsesstaten;  

 
Bestemmelser, som forhindrer eller afskrækker en statsborger i en medlemsstat fra at forlade sin 
oprindelsesstat med henblik på at udøve retten til fri bevægelighed, udgør hindringer for denne 
frihed, uanset om de finder anvendelse uafhængigt af de pågældende arbejdstageres nationalitet … 
 

Eksempler på restriktioner inden for skatteretten er hovedsagligt set ved regler, der medfører 

hårdere behandling af personer, som vælger at bosætte eller etablere sig i et andet 

medlemsland. Fx udgjorde de britiske regler om CFC-beskatning en restriktion, da finansiel 

indkomst alene fra udenlandske datterselskaber i lavskattelande skulle medtages ved 
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opgørelsens af moderselskabets skattepligtige indkomst.99 Således ses restriktioner som regler, 

der negativt forskelsbehandler personer eller selskaber, der måtte vælge at bosætte 

henholdsvis etablere sig i et andet medlemsland i forhold til personer eller selskaber, der 

bibeholder sin bopæl/hjemsted i hjemlandet.  

 

SAMMENLIGNELIGE SITUATIONER 

For at der kan være tale om en restriktion, må der ske sammenligning af den persongruppe, 

som er omfattet af reglerne, og den som ikke er. Kun ved en sammenlignelig situation kan der 

ske beskyttelse efter TEUF.100 Der er sket en udvikling i praksis ved vurdering af 

sammenlignelighed. Således er hjemmehørende og ikke-hjemmehørende på nuværende 

udviklingstrin i en sammenlignelig situation, medmindre objektive momenter bevirker, at de 

ikke er det, såsom familiemæssige forhold.101 Så når der reelt set ikke er nogen forskel på to 

personers forhold, er de som udgangspunkt i en sammenlignelig situation. Ved til- og 

fraflytning skal der sammenlignes med den persongruppe, som ikke vælger at udnytte den fri 

bevægelighed. Ved tilflytning til en medlemsstat må sammenligningsgrundlaget være den 

persongruppe, der i forvejen er hjemmehørende i tilflytterlandet.102 Da traktaten også 

beskytter i oprindelsesstaten, vil den sammenlignelige situation for en fraflytter være en 

person, som vælge at forblive i fraflytterstaten. Til støtte herfor er præmis 38 i den hollandske 

dom for selskaber C-371/10 – National Grid Indus (herefter NGI-dommen)103:  

 
…Med hensyn til en medlemsstats lovgivning, som beskatter kapitalgevinster, der er opstået på dens 
område, er situationen for et selskab, der er stiftet i henhold til nævnte medlemsstats lovgivning, og 
som flytter sit hjemsted til en anden medlemsstat, nemlig sammenlignelig med situationen for et 
selskab, der ligeledes er stiftet i henhold til lovgivningen i førstnævnte medlemsstat, og som bevarer 
sit hjemsted i denne medlemsstat… 

 
Således vil kravet om objektivt sammenlignelige sager være opfyldt ved fraflytninger. 

  

5.3.2. EUDS PRAKSIS 

Nedenfor gennemgås kronologisk EUDs praksis for restriktionstyper omkring andre 

medlemsstaters regler om fraflytningsbeskatning. Der inddrages ikke EUDs konklusioner om, 

                                                      
99 De dagældende regler om CFC-beskatning blev underkendt ved Cadbury Schweppes, C-196/04 
100 (Sørensen & mfl., 2009) s. 464 
101 (Sørensen & mfl., 2009) s. 465, hvor der henvises til Bank of Scotland, C-311/97 
102 (Sørensen & mfl., 2009) s. 475 
103 Dommen gennemgås i det efterfølgende afsnit. 
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hvorvidt de fundne restriktioner i sidste ende var forenelige, da det netop kun kan gøres ved 

inddragelse af legitime hensyn og proportionalitetsprincippet. Således er nedenstående alene 

møntet på, hvad der kan betragtes som restriktioner. Der inddrages ikke sager, hvor der alene 

er tale om diskrimination, eftersom sager om fraflytterbeskatning ikke som sådan gør forskel 

på aktionærernes nationalitet, men sager hvor sammenligningsgrundlaget som nævnt ovenfor 

er flytning kontra ikke-flytning. 

 

C-09/02 DE LASTYRIE DU SAILLANT 

Den første vigtige præjudicielle afgørelse er underkendelsen af de franske regler for 

fraflytningsbeskatning for personer i C-9/02 – de Lastyrie du Saillant-dommen afsagt d. 11. 

marts 2004. 

De daværende franske skatteregler pålagde beskatning på aktier, som personlige aktionærer 

ejede på tidspunktet for flytning til et andet skattemæssigt hjemsted end Frankrig. Såfremt der 

kunne stilles tilstrækkelig sikkerhed efter særlige regler, kunne der gives henstand med den 

opgjorte skat. Ved afståelser af aktier, forfaldt en del af skatten. Efter 5 år bortfaldt den 

resterende skat, således at reglen var møntet på personer, som flyttede ud for en kort periode 

og realiserede aktiegevinster med lav skat for så at vende hjem igen. I præmis 43 fastlægges, 

at restriktioner uanset størrelsen er forbudt. 

 
Endvidere er selv en hindring for etableringsfriheden, der er af begrænset rækkevidde eller har ringe 
betydning, forbudt ved traktatens artikel 52…104 

 
Det fastlægges, at den franske ordning udgør en restriktion. Det skal dog bemærkes, at det 

ikke angår selve det, at der opgøres en skat. Såfremt der bevilges ubetinget henstand, sker der 

reelt set ikke nogen tidligere betaling. Det er alene en restriktion såfremt der ikke er sket 

udskydelse af beskatningen jf. generaladvokatens forslags præmis 47: 

 
Det skal dog bemærkes, som den franske regering har anført, at det præjudicielle spørgsmål ikke 
angår bestemmelserne om beskatning af avancer, for hvilke der er sket en udskydelse af beskatningen. 

 
 Og ligeledes i selve dommens præmis 68: 

 
… således som generaladvokaten har anført i punkt 82 i forslaget til afgørelse, at tvisten hverken 
vedrører fordelingen af beskatningsretten mellem medlemsstater eller de franske myndigheders ret 
til at beskatte latente avancer som en reaktion på konstruerede flytninger af hjemsted, men derimod 
om, hvorvidt de foranstaltninger, der er vedtaget i denne hensigt, er i overensstemmelse med de 
krav, etableringsfriheden stiller. 

                                                      
104 Art. 52 blev senere til 43 EF, som ved Lissabon blev til art. 49 for fri etableringsret.  
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Der ligger således et restriktivt element ved, at henstand ikke ydes automatisk, således at 

fraflyttere reelt set belastes mere end ikke-fraflyttere jf. præmis 47:  

 

…Selv om det er muligt at få henstand med betalingen, ydes henstanden ikke automatisk og er 

underlagt strenge betingelser, som beskrevet af generaladvokaten…bl.a. at der skal stilles 

sikkerhed. Denne sikkerhed har i sig selv en restriktiv virkning… 

 
Det fastslås således, at krav om en repræsentant i Frankrig (fraflytterlandet) samt de særlige 

omkostningsfulde krav til sikkerhedsstillelse, udgør en selvstændig restriktion.105 Til dette 

skal det dog understreges, at urealiseret aktieavance kun kan betragtes som værende ikke-

restriktiv, såfremt der ydes henstand der ikke er forbundet med restriktive elementer, således 

at fraflyttere reelt set ikke belastes mere end ikke-fraflyttere. Til støtte herfor er præmis 35 i 

generaladvokatens forslag: 

 
Den eneste mulighed for at undgå, at skatten skal betales straks, og dermed den eneste mulighed 
for.. at blive behandlet på samme måde som skattepligtige, der ikke flytter fra Frankrig, er at opnå 
henstand. En sådan henstand opnås imidlertid ikke automatisk, men er knyttet til betingelser, som 
går ud på, at den skattepligtige, der ønsker at forlade landet, retter henvendelse til myndighederne 
og påtager sig at afholde omkostninger. 

 

C-470/04 – N-DOMMEN 

Denne sag er afgjort den 7/9-06 og omhandler hollandske regler for fraflytterskat for personer, 

der ejede andele på 5 % eller derover. For at få henstand var der krav om sikkerhedsstillelse, 

indgivelse af selvangivelse på fraflytningstidspunktet, og derudover blev der ikke taget højde 

for realiserede tab indtruffet efter fraflytning. Skatteyderen N påstod, at reglerne var 

uforenelige med den fri etableringsret. Som følge af underkendelsen af de franske regler 

(omtalt ovenfor) frafaldt det hollandske skatteministerium kravet om sikkerhedsstillelse. Om 

manglende hensyn til efterfølgende tab udtaler EUD sig i præmis 37: 

 
…i sagen blev der desuden ikke taget hensyn til det kurstab, der var indtrådt efter flytningen af 
bopælen, med henblik på at nedsætte skatteskylden. Skatten på den endnu ikke realiserede avance, 
… kunne nemlig overstige den skat, som den skattepligtige skulle have betalt, såfremt afståelsen 
havde fundet sted på samme tidspunkt, uden at den skattepligtiges bopæl var blevet flyttet fra 
Nederlandene. Indkomstskatten ville i et sådant tilfælde være blevet beregnet på baggrund af den 
avance, der rent faktisk blev realiseret på tidspunktet for afståelsen, og denne kunne have været 
lavere – endda ikke-eksisterende.  

 
Og senere i præmis 38 udtales om selvangivelsespligten: 
 

                                                      
105 Her ses der alene på restriktionsmomentet og ikke hvorvidt reglerne blev underkendt eller ej. 
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Endelig, og som generaladvokaten med rette har anført i punkt 79 i sit forslag til afgørelse, udgør 
kravet om indgivelse af en selvangivelse på tidspunktet for flytningen fra Nederlandene en yderligere 
formalitet, som kan hindre vedkommendes fraflytning, og som først pålægges de skattepligtige, som 
fortsat bor i denne medlemsstat, når de faktisk afstår deres kapitalandele. 

 
Jf. præmis 39 er det hele skatteordningen, herunder manglende hensyn til tab og krav om 

selvangivelsespligt, der udgør en restriktion, da fraflyttere stilles ringere end hjemmeblivende. 

 
Under disse omstændigheder kan den i hovedsagen omhandlede skatteordning udgøre en restriktion 
for udøvelsen af etableringsfriheden. 

 
Fra dommen kan det derved udledes, at selvangivelseskrav og herunder også administrative 

byrder, sikkerhedsstillelse og manglende hensyn til efterfølgende tab udgør restriktioner, og 

alle de restriktive elementer behandles som en samlet restriktion.106 

 

C-371/ 10 – NATIONAL GRID INDUS 

I 2010 blev der afsagt dom i ovennævnte sag, som omhandlede de hollandske regler for 

fraflytningsbeskatning for selskaber. Ved flytning af ledelsens sæde skulle der ske umiddelbar 

beskatning af en urealiseret valutakursgevinst, som ikke havde nogen reel værdi for selskabet. 

Den hollandske ret forelagde et præjudicielt spørgsmål, om hvorvidt umiddelbar beskatning 

samt manglende hensyn til efterfølgende indtrufne tab udgør restriktioner. EUD udtaler i 

præmis 37, at disse regler udgør en restriktion, da selskabet belastes likviditetsmæssigt i 

forhold til et selskab, som ikke flytter: 

 
Det bemærkes, at et nederlandsk selskab, som ønsker at flytte sit faktiske hovedsæde uden for det 
nederlandske område i forbindelse med udøvelsen af de rettigheder, som selskabet er tillagt i medfør 
af artikel 49 TEUF, i hovedsagen stilles likviditetsmæssigt ringere end et tilsvarende selskab, som 
bevarer sit faktiske hovedsæde i Nederlandene… 

 
Og senere i præmis 41 anføres: 
 

…den forskelsbehandling, som nederlandske selskaber, der flytter deres faktiske hovedsæde til en 
anden medlemsstat, i henhold til de i hovedsagen omhandlede nationale bestemmelser er undergivet 
i forhold til nederlandske selskaber, der flytter deres faktiske hovedsæde inden for det nederlandske 
område, udgør en restriktion, der i princippet er forbudt i medfør af traktatens bestemmelser om 
etableringsfrihed. 

 

                                                      
106 Hvert af de restriktive elementer ved den samlede ordning skal behandles separat ved 
proportionalitetsvurdering. 
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Af ovenstående ligger implicit, at selve opgørelsen af skatten på tidspunktet for fraflytning 

udgør en restriktion. Men den umiddelbare opkrævning udgør ligeledes også i sig selv en 

restriktion. 

 

C-261/11 – TRAKTATBRUDSSAG MOD DK 

Endelig findes den nyligt afsagte dom fra EUD i sagen mod DK omkring 

fraflytningsbeskatning for selskaber.107 For selskaber, der måtte flytte aktiver til en anden 

medlemsstat, anses disse aktiver for realiseret efter selskabsskattelovens § 8 A, og der sker 

endelig opgørelse af skatten, som skal betales umiddelbart efter flytningen uden mulighed for 

henstand. EUD fastslår i præmis 29,  

 
… at selskabsskattelovens § 8, stk. 4, udgør en hindring for etableringsfriheden, idet et selskab, der 
er etableret i DK, som overfører aktiver til en fremmed stat, Færøerne eller Grønland, beskattes af 
urealiserede kapitalgevinster, selv om en tilsvarende overførsel inden for DK ikke giver anledning 
til beskatning. 

 
Dette begrundes i præmis 30 med at selskaber, der flytter sine aktiver, stilles økonomisk 

ringere end et selskab, som kun vælger at flytte aktiverne inden for DKs grænser. Der henvises 

til ordningen i sin helhed, og der nævnes ikke noget særskilt omkring manglende hensyn til 

efterfølgende tab. Det kan dog konstateres, at der i reglerne ikke tages hensyn til efterfølgende 

tab, da skatten er endelig. Igen lægges der vægt på det likviditetsmæssige aspekt ved 

vurdering af restriktionen. Dette må også gælde for fysiske personer. 

 

5.3.3. SAMMENFATNING  

Restriktioner er hindringer af enhver art, som hindrer den fri bevægelighed for forskellige 

persongrupper. En hindring er en restriktion, uanset om den har større eller blot mindre 

betydning, hvis der er en sammenlignelig situation. Fra de omtalte domme er følgende 

skatteretlige restriktioner i henhold til fraflytning identificeret: 

 

1. Administrative byrder i forbindelse med fraflytning 

2. Betinget henstandsordning, herunder betingelser om sikkerhedsstillelse 

3. Likviditetsbelastning, tidspunktet for skattens forfald 

4. Manglende hensyntagen til efterfølgende tab, højere beskatning 

                                                      
107 I skrivende stund, nov. 2013, er generaladvokat Kokotts forslag endnu ikke offentliggjort, hvorfor 
synspunkter ikke kan inddrages.  
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Om sådanne restriktioner kan retfærdiggøres afhænger af, om der findes anvendelige legitime 

hensyn. 

 

5.4. LEGITIME HENSYN 

I TEUF findes traktatsikrede hensyn, som kan begrunde restriktioner. Disse omfatter fx 

hensynet til den offentlige sundhed eller den offentlige orden jf. fx art. 39 stk. 3 TEUF.108 Ved 

gennemgang af EU-retlige afgørelser for direkte skatter, er der ikke fundet afgørelser, hvori 

der er påberåbt traktatfæstede hensyn. Derimod findes flere såkaldte domstolsskabte hensyn 

i skatteretlig sammenhæng109, som nedenstående analyse vil inddrage. Der er ikke tale om, at 

EUD nødvendigvis alene tager stilling til de af medlemsstaterne påberåbte hensyn. Der er 

eksempler på, at EUD inddrager andre hensyn end parternes anbringender, såfremt den finder 

det relevant.110 Af hensyn til validiteten af afhandlingens resultat gennemgås derfor alle de 

domstolsskabte hensyn. Følgende hensyn er i praksis blevet påberåbt: 

 

1. Forebyggelse/bekæmpelse af skatteunddragelse 

2. Bekæmpelse af risiko dobbelt dip  

3. Effektiv skattekontrol, skatteadministration og opkrævning  

4. Økonomiske hensyn  

5. Sammenhæng i skattesystemet 

6. Fordeling af beskatningskompetencen og beskatning efter territorialprincippet 

 

De legitime hensyn som påberåbes af medlemsstaterne, hænger nøje sammen med de formål, 

som er fremført ved de pågældende loves tilblivelse. Ved gennemgang af EU-

domstolspræjudikater ses det dog, at medlemsstaterne ikke alene anvender de hensyn, som 

oprindeligt fremgår af lovenes forarbejder. Der synes at være en tendens til at flere mulige 

hensyn bringes i spil for at understøtte loven så vidt muligt. Dog ses det, at EUD anvender en 

mere de facto tilgang ved vurderingen af, om et eller flere hensyn anvendes. Således analyserer 

EUD nøje, om et påberåbt hensyn faktisk finder anvendelse på den konkrete situation. I 

Lastyrie-dommen fremførte den franske regering, at restriktionen omkring den betingede 

                                                      
108 (Stokholm, 2008) s. 456 
109 Inden for andre områder findes også andre legitime domstolsskabte hensyn. 
110 (Stokholm, 2008) s. 456, hvor der fx refereres til sag C-209/01 
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henstand, var begrundet i hensynet om at forebygge skatteunddragelse og effektiv skattekontrol, 

Andre regeringer, som indtrådte i samme sag, anførte at reglerne var begrundet i hensynet til 

udhuling af medlemsstatens afgiftsgrundlag samt fordelingen af beskatningsretten og at sikre 

sammenhængen i den nationale beskatningsordning/skattesystemet. Disse hensyn knytter sig ikke 

umiddelbart til den franske lov, men til fraflytningsbeskatningsregler i det hele taget og til 

hensyn, som tidligere i andre tilfælde er blevet accepteret af EUD. Således ses det, at 

hensynene bliver påberåbt som supplement for at forbedre argumentationen for reglernes 

forenelighed, men EUD foretager sin egen vurdering af, hvad formålet med loven reelt er. 

 

5.4.1. SKATTEUNDDRAGELSE 

Omkring hensynet til bekæmpelse af skatteunddragelse skal det efter praksis vurderes, om der 

reelt ville være mulighed for skatteunddragelse, såfremt reglerne ikke var til stede. Der skal 

således være en reel risiko til stede, før hensynet kan anvendes. Hensynet er anerkendt i flere 

tilfælde, hvor risikoen har været til stede.111 Der er dog en meget nær relation til 

proportionalitetsprincippet angående dette hensyn, og det er således vigtigt, at disse to 

principper adskilles. Der er flere sager, hvor hensynet til bekæmpelse af skatteunddragelse 

underkendes, da det ikke er proportionelt.112 Men derfor er det vigtigt at pointere, at hensynet 

er anerkendt som et legitimt hensyn, som alt efter den konkrete sag, kan berettiges. 

Proportionalitetsprincippet behandles særskilt jf. afhandlingens struktur. 

 

For at kunne vurdere risikoen for skatteunddragelse, må begrebet i EU-retlig forstand 

defineres. Bergstein indleder sin fremstilling med en relevant diskussion af begrebet. Hans 

argument om, at skatteunddragelse i dansk ret i alle tilfælde er en forbrydelse kan dog ikke 

tiltrædes.113 Det er alene skattesvig, som kan være en strafbar forbrydelse jf. 

skattekontrollovens § 13:  

Den, der med forsæt til at unddrage det offentlige skat, afgiver urigtige eller vildledende oplysninger 
til brug ved afgørelse af, om en person er undergivet skattepligt, eller til brug ved afgørelse af 
skatteansættelse eller skatteberegning, straffes for skattesvig… 

 

Ved ordlydsfortolkning af bestemmelsen er den kriminelle handling, at der gives forkerte 

oplysninger for at spare i skat, altså den svigagtige handling. Skattesvig er strafbart. 

                                                      
111 Marks & Spencer C-446/03, A Oy C-123/11,   
112 Dette er fx tilfældet i Lastyrie. 
113 (Bergstein, 2012) s. 17 



Forenelig fraflytterbeskatning? 
 

Sara Nattestad  54 

Skatteunddragelse behøver strengt taget ikke at være forbundet med en kriminel handling, 

såfremt alle oplysninger er korrekte og alle oplysninger er lagt frem. Skattetænkning er lovligt, 

skatteunddragelse er skatteretligt ulovligt, men er ikke en strafbar forbrydelse, mens 

skattesvig er ulovligt både skatte- og strafferetligt.114 Disse tre begreber har en samlet dansk 

betegnelse; skatteudnyttelse. Det er dog væsentligt at holde for øje, at der er forskelle indenfor 

dette begreb. Skatteunddragelse, som ikke er skattesvig, er således skatteretligt ulovligt og vil 

således medføre skattemæssig korrektion, men ikke en straf.  

I EU-retlig sammenhæng betyder ordet skatteunddragelse mere skatteundgåelse/ 

skattetænkning. Den engelske version benytter sig af formuleringen tax avoidence, hvor ordet 

avoid betyder undgå. Den franske version anvender ordet l’evasion fiscale, som mere har 

betydningen unddragelse/skattesvig. Der synes således at være et blandet sprogbrug ved 

oversættelserne.  

Fra en ny dom afgjort i 2013, C-123/11 – A Oy, kategoriserer EUD skatteunddragelse som det, 

der i dansk ret forstås som lovlig skattetænkning/skatteundgåelse, der ikke kan korrigeres af 

SKAT. De betegner fx her skatteunddragelse som en handling, hvor underskud ved 

organisering placeres i højskattelande, mens overskud placeres i lavskattelande. Dette vil efter 

dansk ret ikke være anses som skatteunddragelse, såfremt det holdes inden for 

skattelovgivningens grænser. Af præmis 45 fremgår: 

 
Hvad endelig angår risikoen for skatteunddragelse indebærer muligheden for i forbindelse med en 
fusion at overdrage underskud pådraget af et ikke-hjemmehørende datterselskab til et hjemmehørende 
moderselskab en risiko for, at denne type omstrukturering bliver organiseret inden for en koncern af 
selskaber, således at der tages hensyn til underskuddene i de medlemsstater, der anvender den højeste 
skattesats, og hvor skatteværdien af underskuddene derfor er størst… 

 
Definitionen af skatteunddragelse i EU-retten må derfor være en handling, som ikke 

nødvendigvis er ulovlig, men hvor skatteyder tilrettelægger sin situation på en sådan måde, 

at vedkommende inden for lovens grænser, minimerer sin skattebetaling. Bergsteins 

fortolkning af, at skatteunddragelse kan have to betydninger alt efter om det anvendes i EU-

retlig eller i dansk sammenhæng, kan derfor tiltrædes med den modifikation, at 

skatteunddragelse i dansk ret ikke nødvendigvis er en forbrydelse. Således er der ikke 

fuldstændigt sammenfald mellem ordet skatteunddragelse i dansk ret og i EU-retten. Det må 

nødvendigvis betyde, at DK ved påberåbelse af hensyn omkring bekæmpelse af 

                                                      
114 (Pedersen, 1989) s. 28 
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skatteunddragelse, alt andet lige vil have et bredere anvendelsesområde, da det også tager 

sigte på skatteundgåelse/skattetænkning efter dansk ret.  

Derudover viser præmis 46 også, at EUD ser på den potentielle risiko for 

skatteunddragelse/skatteomgåelse, hvor det således vurderes, at manglende regler vil 

medføre risiko for skatteunddragelse. 

 

Jf. Lastyrie-dommen115 påberåbes hensynet omkring risikoen for skatteunddragelse. EUD 

anfægter ikke, at hensynet kan finde anvendelse til trods for at de franske regler blev 

underkendt. Underkendelsen af regelsættet sker alene på baggrund af en 

proportionalitetsbetragtning jf. præmisserne 51 og 52:  

 

Flytning af en fysisk persons hjemsted fra en medlemsstats område indebærer imidlertid ikke i sig 

selv en skatteunddragelse. Der kan ikke opstilles en generel formodning for, at der er tale om 

skatteunddragelse eller skattesvig, når en fysisk persons hjemsted flyttes til en anden medlemsstat, 

og en sådan formodning kan ikke tjene som begrundelse for en skattemæssig foranstaltning, som 

krænker en grundlæggende frihed, der er sikret ved traktaten… 

 

I CGI’s artikel 167a kan der derfor ikke, uden langt at gå ud over, hvad der er nødvendigt for at 

opfylde det forfulgte formål, opstilles en formodning for, at enhver skattepligtig, der flytter sit 

hjemsted fra Frankrig, har til hensigt at omgå den franske skattelovgivning. 

 

Således anerkender EUD implicit, at der ved fraflytning alt andet lige er risiko for 

skatteunddragelse, og at det kan berettige en restriktion.  

Der er sidenhen kun i én sag, NGI-dommen, blevet påberåbt hensynet til skatteunddragelse i 

øvrige sager omkring fraflytterbeskatning. Her gentager EUD i præmisserne 83-85 de samme 

betragtninger som i Lastyrie. Det må således udledes, at hensynet ved fraflytningssager kan 

legitimere en restriktiv lovgivning, men at denne må være genstand for en skrap 

proportionalitetsvurdering. 

 

SAMMENFATNING SKATTEUNDDRAGELSE 

Det konkluderes, at medlemsstater der forebygger unddragelse ved at lave restriktioner, kan 

have et legitimt hensyn, hvis det reelt er det, der er formålet med de restriktive regler. Den 

potentielle risiko for skatteunddragelse, som skal være til stede for at hensynet kan anvendes 

til at berettige en restriktion, rammer et bredere område end blot kriminelle handlinger og 

skatteretligt ulovlige handlinger, og dækker dermed også risikoen/muligheden for at 

                                                      
115 C-9/02 – de Lastyrie du Saillant  
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skatteydere tilrettelægger sig for at udnytte skattelovgivningen inden for skattelovgivningens 

grænser. 

 

5.4.2. RISIKO FOR DOBBELT DIP  

Hensynet til risiko for dobbelt dip knytter sig til de situationer, hvor personer/selskaber 

organiserer sig for at opnå fradrag (dip) i to stater. Hensynet er anerkendt i nogle sager og 

underkendt i andre, da der er forskel på fradragstyper. Det er dog alene anvendt for selskaber 

i koncerner og ikke for personer eller i fraflytningssituationer. 

I Marks & Spencer-sagen C-446/03 blev hensynet anerkendt af EUD. I præmisserne 47 og 48 

fremgår: 

Hvad angår det andet forhold, som vedrører risikoen for dobbelt fradrag for underskud, må det 
anerkendes, at medlemsstaterne skal kunne hindre dette.  

Der opstår faktisk en risiko herfor, hvis koncernlempelse udstrækkes til underskud pådraget af 
ikke-hjemmehørende datterselskaber. Risikoen kan undgås ved en regel, der udelukker lempelse for 
disse underskud. 

Det ses således, at EUD anerkender hensynet, men samtidig foretager en konkret vurdering af 

risikoen.116 I en senere sag C-418/07-Papillon udtaler EUD i præmis 43:117 

 
I de sager, der gav anledning til Marks & Spencer- og Oy AA-dommene, drejede de forelagte 
spørgsmål sig om, hvorvidt der skulle tages hensyn til underskud, der var bogført i en anden 
medlemsstat end den stat, hvor den skattepligtige var hjemmehørende… 

 
I denne sag blev hensynet ikke anerkendt, da EUD ved en konkret vurdering fandt, at der ikke 

var risiko for dobbelt fradrag, da der ikke var tale om fradrag i forskellige lande. Denne 

fortolkning ses ligeledes i C-347/04-Rewe Zentralfinanz. Således kan hensynet alene 

anerkendes, såfremt der er reel risiko for dobbelt fradrag i forskellige stater.118 I relation til de 

fundne restriktioner synes de ikke at have relevans for dette hensyn, hvorfor det formentlig 

ikke vil accepteres for fraflytningsregler. 

 

                                                      
116 Det samme gør gælder i C- 231/05 – Oy, hvor risikoen anderkendes og hensynet accepteres.   
117 (Rønfeldt, 2013) s. 154 
118 (Rønfeldt, 2013) s. 155 
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5.4.3. HENSYNET TIL EFFEKTIV SKATTEKONTROL OG EFFEKTIV OPKRÆVNING 

Hensynet til en effektiv skattekontrol er anerkendt.119 I Lastyrie-sagen tager EUD dog ikke 

konkret stilling til dette, til trods for at det bliver påberåbt. Da konklusionen i afgørelsen er, at 

der ikke er andre legitime hensyn end skatteunddragelse, der kan påberåbes, må hensynet 

være underkendt. Det er et krav for anvendelsen af hensynet, at det reelt er dét, der er formålet 

med reglen. Der er i praksis set eksempler på regler, hvor der kræves særlige 

dokumentationskrav, for eksempelvis at opnå fradrag.120 Herom udtaler EUD i sag C-39/04, 

Laboratories Fournier, at der ikke må opstilles regler, som på forhånd afskærer virksomheder 

fra at opnå fradrag, uden at virksomheden gives mulighed for at fremlægge den fornødne 

dokumentation. Der bør således være valgfrihed for, hvordan beviset fremlægges.121  

Generelt nyder hensynet sjældent EU-retlig anerkendelse, da der på området for skattekontrol 

er sket delvis harmonisering ved Rådets direktiv 2011/16 af 15. februar 2011 omkring 

administrativt samarbejde på beskatningsområdet.122 

 

Omkring hensynet til effektiv opkrævning af skatter gør samme synspunkt som ovenfor sig 

gældende. Det er anerkendt som et alment hensyn, men i tidligere retspraksis. I mellemtiden 

er der sket harmonisering på dette område ved samme direktiv 2011/16 af 15. februar 2011, 

således at medlemsstater nu kan anmode en anden medlemsstat om bistand til at opkræve 

den pågældende skat.  

 

5.4.4. ØKONOMISKE HENSYN 

Det er i praksis ofte set, at medlemsstaterne har påberåbt økonomiske hensyn for at berettige 

restriktioner. EUD har dog ikke anerkendt hensyn af økonomisk karakter som selvstændige 

legitime hensyn.  

I den tidligere nævnte dom CIBA123 afsagt i 2010, om den fri etableringsret i forhold til fradrag 

for uddannelsesafgift, blev det udtalt, at: 

 
…Et sådant hensyn er imidlertid af rent økonomisk art og kan således i overensstemmelse med 
fast retspraksis ikke udgøre et tvingende alment hensyn… 

 

                                                      
119 Se eks. præmis 40 C-360/06, se ligeledes (Rønfeldt, 2013) s. 138 
120 Eks. ses C-436/00 om svenske dokumentationskrav ved fraflytning samt C-254/97 
121 (Stokholm, 2008) s. 498. 
122 Dette direktiv erstatter det tidligere direktiv 77/799 om gensidig bistand mellem medlemsstaterne. 
Det nye direktiv dækker nu både bistand med oplysninger samt bistand ved inddrivelse af skatter. 
123 C-96/08 – CIBA præmis 48 
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Således ses hensynet anvendt også i nyere afgørelser til trods for at sådanne hensyn er blevet 

underkendt. Hensyn af økonomisk karakter kan således ikke stå alene, hvis der ikke samtidig 

forsøges varetaget øvrige hensyn, såsom skatteunddragelse eller risikoen for dobbelt dip.124 

Det findes dog relevant hvilke typer hensyn, der betragtes som økonomiske. 

Hensynet til medlemsstaternes skatteprovenu, skatteindtægter og udhuling af skattegrundlag 

er eksempler på økonomiske hensyn. Dette bekræftes i den vigtige sag Lastyrie i præmis 59: 

 
… at formålet med CGI’s artikel 167a er at opstille et værn mod udhuling af den pågældende 
medlemsstats skattegrundlag ved at undgå, at de skattepligtige drager fordel af de forskelle, der 
findes mellem medlemsstaternes beskatningsordninger. 

 

EUD accepterer ikke dette argument og begrunder i præmis 60: 
 

… at et tab af skatteindtægter efter fast retspraksis ikke kan anses for et tvingende hensyn af almen 
interesse, der kan påberåbes som begrundelse for en foranstaltning, der principielt strider mod en 
grundlæggende frihed … Den blotte omstændighed, at en medlemsstat går glip af en indkomst på 
grund af, at en skattepligtigs skattemæssige hjemsted flyttes til en anden medlemsstat, hvis 
skattelovgivning er anderledes og i givet fald mere fordelagtig for den skattepligtige, kan ikke i sig 
selv begrunde en restriktion for etableringsretten. 

 

I praksis ses det, at der indføres restriktioner for at undgå, at personer kan udnytte landes 

skattesystemer og indgå DBO’er, og på denne måde undgå beskatning. Dette betegnes 

risikoen for dobbelt ikke-beskatning. Dette er ligeledes et hensyn af økonomisk art, som ikke 

kan anerkendes. Dette ses af ovenstående præmis 60.  

 

Således kan sådanne formål alene ikke accepteres til at legitimere restriktioner, og ej heller til 

beskyttelse af fremtidige indtægter. Som Rønfeldt også gør gældende i sin analyse, må der 

ikke laves restriktion for alene at beskytte en forventet beskatning, men der godt må laves 

restriktioner, der beskytter mod udhulning af skattegrundlaget såfremt disse er sat sammen 

med det formål, at der reelt beskyttes mod dobbelt dip eller skatteunddragelse.125 

 

5.4.5. SAMMENHÆNGEN I SKATTESYSTEMET  

Sammenhængen i skattesystemet dækker overordnet over princippet om symmetrisk 

beskatning. Således ønskes det fra medlemsstaterne, at underskud og overskud følges ad og 

beskattes på samme måde. Der er således forsøgt lavet restriktive regler for at dæmme op for, 

at der i en stat opnås fradrag ved en erhvervelse, men når den beskatningsudløsende 

                                                      
124 (Stokholm, 2008) s. 559 
125 (Rønfeldt, 2013) s. 161-162 
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begivenhed sker, er det ikke muligt at beskatte vedkommende, da han eventuelt er flyttet. 

Dette hensyn ses ikke at være relevant i forhold til fraflytterbeskatning, da ingen af dommene 

herom har fået medhold i spørgsmålet, hvorfor det ikke behandles yderligere. 

 

5.4.6. TERRITORIALPRINCIPPET OG FORDELING AF BESKATNINGSKOMPETENCEN 

Efter gennemgang af EUDs praksis omkring ovenstående hensyn ses der at være nær 

sammenhæng mellem beskatning efter territorialprincippet samt afbalanceret fordeling af 

beskatningskompetencen. Dette ses i N-dommen, C-470/04 præmis 41, hvor hensynet til 

territorialprincippet påberåbes og knyttes sammen med beskatningskompetencen: 

 
… af forarbejderne fremgår, at de i hovedsagen omhandlede nationale bestemmelser bl.a. har til 
formål at sikre en fordeling i henhold til territorialitetsprincippet mellem medlemsstaterne 
af beskatningskompetencen med hensyn til avancer på selskabsrettigheder. Ifølge den 
nederlandske regering har ordningen tillige til formål at undgå dobbeltbeskatning. 

 

Sagen er præsenteret tidligere i afsnit 5.3.2, og er det ledende præjudikat. EUD bekræfter i 

præmis 42, at hensynet er anerkendt, men anvender alene begrebet fordeling af 

beskatningskompetencen.  

 
Det skal for det første bemærkes, at opretholdelsen af fordelingen af beskatningskompetencen mellem 
medlemsstaterne er et lovligt formål, der er anerkendt af Domstolen… 

 
Det antages dermed, at territorialprincippet implicit ligger i begrebet fordeling af 

beskatningskompetencen.126 Efterfølgende fastlægger EUD i præmis 46, at hensynet kan 

anvendes ved regler, der regulerer beskatning ved fraflytning.  

 
Fortjeneste ved afståelse af formuegoder beskattes således i henhold til artikel 13, stk. 5, i OECD’s 
modeloverenskomst… i den kontraherende stat, hvor afhænderen er hjemmehørende. Som 
generaladvokaten imidlertid har understreget i punkt 96 og 97 i forslaget til afgørelse, er det i 
overensstemmelse med dette territorialitetsprincip på skatteområdet, som er forbundet med en 
tidsmæssig komponent, nemlig opholdet i medlemsstaten i den periode, hvor den skattepligtige 
fortjeneste er konstateret, at de i sagen omhandlede nationale bestemmelser foreskriver opkrævning 
af skatten på de avancer, der er registreret i Nederlandene, og hvis beløb blev opgjort på det 
tidspunkt, hvor den omhandlede skattepligtige fraflyttede landet, og hvor der blev givet henstand 
med betalingen indtil aktiernes faktiske afhændelse. 

 
Denne præmis fastlægger, at fraflytterbeskatning accepteres med hensynet til 

territorialprincippet og fordelingen af beskatningskompetencen. Dette begrundes med, at der 

                                                      
126 I den anvendte litteratur bruges begreberne forskelligt. I Skatteretten 3 behandles de to begreber 
hver for sig som selvstændige hensyn. Rønfeldt anvender alene begrebet fordeling af 
beskatningskompetencen. Stokholm anvender alene begrebet territorialprincippet.  
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skal henses til den tidsmæssige komponent; altså, at gevinster beskattes i den stat, hvor de 

under ophold er optjent.127  

Dog nævnes det også, at der efter de hollandske regler gives henstand frem til aktiernes faktiske 

afståelse. Det skal imidlertid ses som et forhold, der var gældende i den konkrete sag. Således 

kan det ikke nødvendigvis udledes, at hensynet i denne forbindelse alene kan anvendes, 

forudsat der gives henstand frem til aktiernes faktiske afståelse. Kravet om, at der skal gives 

henstand indtil afståelsen beror alene på en vurdering af proportionalitetsprincippet jf. 

præmis 58 i generaladvokatens forslag i NGI-dommen: 

 
Det følger af N-dommen (44), at en fraflytningsbeskatning af fysiske personer, der ejer væsentlige 
selskabsandele, kun kan anses for forholdsmæssig, hvis der gives henstand med betaling af den 
skyldige skat indtil den faktiske realisering af de latente kapitalgevinster uden at der kræves 
sikkerhedsstillelse herfor, og hvis der tages hensyn til senere værditab, der ikke allerede er taget i 
betragtning af tilflytningsstaten. 

 

Således skal forfald af henstanden vurderes ud fra proportionalitetsprincippet og selve det, at 

der foretages beskatning ses i sammenhæng med formålet.128 

I selskabssager er hensynet anvendt, og anerkendt henholdsvis underkendt. Alle disse sager 

gennemgås ikke, da ovenstående sag alt andet lige har størst præjudikatværdi i forhold til 

personregler på området. Rønfeldt konkluderer på baggrund af de ledende præjudikater for 

selskaber, at hensynet til beskatningskompetencen ikke kan stå alene som et selvstændigt 

hensyn, men at det skal kombineres med selvstændige hensyn som dobbelt dip eller 

skatteunddragelse.129 

Det kan konstateres, at hensynet om beskatningskompetencen i N-dommen også blev anvendt 

sammen med et andet hensyn. Det præjudicielle spørgsmål nr. 3 i N-dommen gik specifikt på, 

om det var foreneligt, at der alene på baggrund af fraflytning, kunne pålægges beskatning af 

urealiserede aktiegevinster. Den hollandske regering anvendte samtidig jf. præmis 41 

argumentet om, at reglerne hindrede dobbeltbeskatning jf. den nu ophørte art. 293 EF for at 

begrunde beskatning ved fraflytning. Dette blev accepteret af EUD til trods for, at hensynet til 

dobbeltbeskatning ikke er accepteret som selvstændigt legitimt hensyn i andre sager.  

                                                      
127 Dette synspunkt gentages i senere sager om fraflytningsbeskatning for selskaber i sag-261/11 
præmis 37 og C-371/10 præmis 46 
128 Denne fremgangsmåde ligger implicit i traktatbrudssagen mod DK, hvor det alene er den 
umiddelbare opkrævning, der er uforholdsmæssig. Selve beskatningen er begrundet i hensynet.  
129 (Rønfeldt, 2013) s. 124 med støtte i præmis 42 C-347/04 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CC0371:DA:HTML#Footnote44
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Af præmis 49 ses sammenhængen mellem de to formål, og af ordlyden følger det, at hensynet 

til fordeling af beskatningskompetencen synes at være begrundet sammen med det formål at 

hindre dobbeltbeskatning: 

 
… Den kan imidlertid ikke anses for uforholdsmæssig i forhold til det legitime formål, nemlig 
fordelingen af beskatningskompetencen, bl.a. med henblik på at undgå dobbeltbeskatning 
medlemsstaterne imellem. 

 
Da den daværende art. 293 EF ikke ses overflyttet til en ny traktatbestemmelse, er det således 

usikkert, hvorvidt samme retsstilling vil være udtryk for gældende ret på nuværende 

udviklingstrin. I NGI-dommen, behandlet efter Lissabontraktaten, ses det faktisk, at samme 

hensyn anvendes på tilsvarende måde, til trods for at indholdet i art. 293 EF ikke længere er 

traktatfæstet. Begrundelsen findes i præmis 45: 

 
… medlemsstaterne, når der ikke på EU-plan er truffet foranstaltninger med henblik på at indføre 
ensartede eller harmoniserede regler, fortsat er kompetente til at fastlægge kriterierne for fordelingen 
af deres respektive beskatningsbeføjelser, enten gennem overenskomst eller ensidigt, bl.a. for at 
afskaffe dobbeltbeskatning… 

 
Således kan hensynet om opretholdelse af beskatningskompetencen kun anvendes såfremt 

reglerne henser til at dobbeltbeskatning afskaffes. Det er derfor oplagt at undersøge, hvorledes 

de hollandske regler reelt undgik dobbeltbeskatning, for at kunne bestemme, hvornår 

betingelsen er opfyldt. Svaret findes i generaladvokatens forslag i præmisserne 91-101. Heri 

begrundes, at udgangspunktet efter modeloverenskomsten jf. art 13 stk. 5 er beskatning i 

bopælsstaten. I den hollandske DBO med Storbritannien var der dog en undtagelse til dette 

princip, således at oprindelseslandet bibeholdte sin ret til at beskatte i op til 5 år efter flytning 

samtidig med at bopælsstaten også havde beskatningsret. Der var derfor en potentiel 

dobbeltbeskatning. De nationale hollandske regler, der pålagde at opgøre skatten ved 

fraflytning, hindrede således dobbeltbeskatning. Dette må kunne anvendes parallelt i lignende 

sager. 

Det konkluderes, at der for fraflytningsbeskatning er en særlig anvendelse af hensyn til 

fordelingen af beskatningskompetencen på grund af det tidsmæssige aspekt for optjeningen 

af latente gevinster, som i visse tilfælde hindrer dobbeltbeskatning. Jf. retspraksis skal 

vurderingen af tidspunktet for opkrævning af den berettiget pålagte skat gøres ud fra 

proportionalitetsprincippet.130 

                                                      
130 Jf. eks. C-261/11, hvor det implicit fremgår af præmis 37. Ligeledes blev dette behandlet som et 
selvstændigt punkt i NGI-dommen C-371/10 i præmis 65 og 87 nr. 2, punkt 2  
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5.4.7. SAMMENFATNING  

Det kan på baggrund af ovenstående konkluderes, at der ved restriktive regler om 

fraflytningsbeskatning for personer kan påberåbes hensynet til skatteunddragelse, effektiv 

skattekontrol og opkrævning, samt hensynet til fordelingen af beskatningskompetencen, hvis 

det har til formål at undgå dobbeltbeskatning. Hensyn af økonomisk karakter kan ikke alene 

legitimere restriktive nationale regler. De påberåbte hensyn må dog, for at kunne legitimere 

restriktionen, være i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet. 

 

5.5. PROPORTIONALITETSPRINCIPPET 

Det ses ofte, at nationale regler underkendes, da proportionalitetsprincippet ikke anerkendes. 

Det er nødvendigt, at de restriktive nationale regler ikke går videre, end hvad der er 

nødvendigt for at opnå det legitime formål, som den nationale regel forfølger. Det er således 

ikke tilladt, ”at skyde gråspurve med kanoner.” I praksis ses det, at når det er fastlagt, at et 

legitimt hensyn berettiger en samlet restriktiv ordning, vurderes det efterfølgende, om 

restriktionen er egnet til at opnå dette formål, og om der findes mindre indgribende 

foranstaltninger, som i stedet kan opnå det ønskede formål.131 Egnethed og 

forholdsmæssighed er således afgørende betingelser. 

Følgelig vil nedenstående analyse sammenholde de tidligere identificerede eksempler på 

restriktioner med de legitime hensyn. Således vil bl.a. de domme, som er anvendt ved afsnittet 

omkring restriktioner anvendes igen, da der i alle disse er foretaget 

proportionalitetsvurderinger. 

 

Fra analysen i afsnit 5.3.3, om restriktioner i EU-retten vedrørende fraflytningsbeskatning, 

blev følgende restriktioner identificeret: 

 

1. Administrative byrder i forbindelse med fraflytning 

2. Betinget henstandsordning, herunder betingelser om sikkerhedsstillelse 

3. Likviditetsbelastning, tidspunktet for skattens forfald 

4. Manglende hensyntagen til efterfølgende tab, højere beskatning 

 
 
 

                                                      
131 Dette ses i flere sager, se (Sørensen & mfl., 2009) s. 511  
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Disse restriktioner sammenholdes med de hensyn, som jf. afsnit 5.4.7 er legitime: 

 

 Hensynet til effektiv skattekontrol og effektiv opkrævning 

 Hindring af skatteunddragelse 

 Fordeling af beskatningskompetencen 

  

5.5.1. EGNETHED 

Når egnethed skal vurderes, klarlægges det, om reglerne efter deres udformning og brug rent 

faktisk er egnede til at opnå de legitime formål, som lovgiver ønsker og påberåber. Det må i 

sagens natur foretages ud fra en konkret vurdering. Betingelsen medfører sjældent, at reglerne 

anses for uforenelige. Dette skal dog ikke ses som et udtryk for, at betingelsen ikke er relevant. 

I Lastyrie anfører EUD i præmis 49, at 

 
… en foranstaltning, der kan hindre den etableringsfrihed… kun kan tillades, hvis den har et lovligt 
formål, som er foreneligt med traktaten og er begrundet i tvingende almene hensyn. Men det kræves 
i så fald også, at foranstaltningens gennemførelse er egnet til at sikre virkeliggørelsen af det 
forfulgte mål og ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål… 

 

I flere domme udtrykkes ikke begrundelser for egnethed, men i stedet foretages straks 

vurdering om forholdsmæssighed. Implicit er reglerne således egnede. Men i N-dommen 

udtrykker generaladvokaten følgende 132: 

 
Bestemmelserne har imidlertid derudover til formål at gennemføre en beskatning, som er baseret på 
territorialitetsprincippet og er sammenhængende. På grundlag af de ændrede betingelser udgør 
skatteansættelsen ikke længere en urimelig hindring for fraflytningen. Den er egnet og nødvendig 
for faktisk at kunne beskatte fortjenesten på en betydelig kapitalinteresse i tilfælde af en senere 
afståelse. 

 

Dette bestyrker, at kravet om egnethed i et samlet restriktivt regelsæt med opgørelse af 

beskatning ved fraflytning, med det legitime formål at opretholde beskatningskompetencen/ 

territorialprincippet, i de fleste sager må anses for opfyldt. 

 

5.5.2. FORHOLDSMÆSSIGHED 

Ved vurderingen af, om regler er for vidtgående, menes der for vidtgående i forhold til det 

legitime hensyn/formål, som kan legitimere restriktionen De identificerede restriktionstyper 

                                                      
132 Generaladvokatens forslag i C-470/04 
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ved praksis for fraflytningsregler behandles nedenfor. I tråd med fremgangsmåden i N-

dommen133 skal der ved analysen af forholdsmæssighed ses på hvert enkelt restriktivt element, 

som danner den samlede restriktive ordning. Dog vil restriktive regler som helhed 

indledningsvist analyseres i forhold til hensynet om skatteunddragelse. Det er nødvendigt, da 

der synes at skulle vurderes særlige kriterier for omfanget af personkredsen, der rammes.  

 
Nedenstående skema giver overblik over hvilke restriktioner, der skal ses i forhold til de 

forskellige legitime hensyn. Baggrunden for opstillingen fremgår nedenfor: 

                        Effektiv skatteop-

krævning og kontrol 

Skatte-

unddragelse 

Beskatnings-

kompetencen 

1. Administrative byrder   

 

X 

X 

2. Betinget henstand  X 

3. Likviditetsbelastning X X 

4. Hensyn til kurstab  X 

 

SKATTEUNDDRAGELSE 

I Lastyrie-sagen fremførte den franske regering, at restriktionen omkring den betingede 

henstand, var begrundet i hensynet om at forebygge skatteunddragelse og effektiv skattekontrol.  

Om hensynet til skatteunddragelse udtaler EUD, at for at kunne anvende dette argument, må 

lovgivningen have sigte på at ramme rent kunstige arrangementer. EUD lægger til grund, at 

formålet med loven var at ramme visse borgere, som midlertidigt flyttede. Men faktum var, at 

reglerne tog sigte på alle personer, der fraflyttede jf. præmis 51. Og videre fremføres det 

implicit i præmis 52, at vurderingen af, at reglerne ikke tager generelt sigte på kunstige 

arrangementer gøres efter proportionalitetstesten: 

 
I CGI’s artikel 167a kan der derfor ikke, uden langt at gå ud over, hvad der er nødvendigt for at 
opfylde det forfulgte formål, opstilles en formodning for, at enhver skattepligtig, der flytter sit 
hjemsted fra Frankrig, har til hensigt at omgå den franske skattelovgivning. 
  

Således må regler, der skal forebygge misbrug, ikke må være generaliserende. Rønfeldt 

fremfører i sin analyse af dette hensyn, at reglerne skal være indrettet således, at der ikke sker 

beskatning efter/anvendes restriktive regler, såfremt fraflytningen svarer til en reel 

økonomisk realitet. Hans analyse tager udgangspunkt i domme for selskaber, hvor 
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konklusionen er, at selskaber skal udøve reel virksomhed, som evt. kan påvises ved fast 

indretning over ubestemt tid.134 For fysiske personer antages det hermed, at vurdering af 

hvorvidt en fraflytning er reel må gøres ud fra, om der erhverves bopæl, og at flytningen ikke 

blot sker med henblik på at rejse hjem straks. Således vil dét, at der tages arbejde i udlandet 

og eventuelle børns påbegyndelse i skole kunne lægges til grund. Derfor må 

hjemstedsargumentationen omkring centrum for livsinteresser135 kunne lægges til grund. 

Følgelig kan skatteunddragelse som legitimt hensyn ikke retfærdiggøre de nationale regler, 

såfremt disse er for generelle. Reglerne vil i så fald være for vidtgående.  

 

ADMINISTRATIVE BYRDER 

I N-dommen fastlægges, at administrative byrder anses som restriktioner. EUD udtaler i 

præmis 49 om kravet om indgivelse af selvangivelse ved fraflytning:  

 
… Den kan imidlertid ikke anses for uforholdsmæssig i forhold til det legitime formål, nemlig 
fordelingen af beskatningskompetencen, bl.a. med henblik på at undgå dobbeltbeskatning 
medlemsstaterne imellem. 
 

Således er krav om selvangivelse før afståelse ikke for vidtgående. Dette begrundes i præmis 

50 med, at der alene er tale om en forskydning at forpligtelsen. Såfremt der først skete 

opgørelse af skatten ved afståelse, ville der på dette tidspunkt også skulle have været lavet 

selvangivelse og opbevaret fornøden dokumentation. Det kan derfor ses, at der ved 

betragtningen lægges vægt på, at det ikke er en større byrde, men alene en fremrykning af 

samme forpligtelse. Selvangivelsesforpligtelser eller andre administrative byrder må således 

ikke afvige væsentligt i forhold til hjemmeblivende. 

I NGI-dommen udtales i præmis 73, at en henstandsordning, hvor der hvert år skal indsendes 

erklæring om aktiver, udgør en administrativ byrde. Men da et selskab kan vælge at betale 

skatten straks og dermed undgå denne byrde, findes restriktionen ikke at være for vidtgående. 

Dog skal det nævnes, at udtalelsen henviser til selskaber med mange og komplekse aktiver, 

hvor en opfølgning kan være praktisk talt umulig.  Der er altså tale om særlige tilfælde, hvor 

det kan være mindre indgribende blot at betale. Således må det ved personer være det samme 

der gør sig gældende; alternativet til de administrative byrder skal være mindre byrdefuld 

eller på samme niveau. Vurdering heraf må ske ud fra konkrete situationer.    

                                                      
134 (Rønfeldt, 2013) s. 145 
135 OECD’s modeloverenskomst art 4 
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Men synspunktet peger i retning af, at administrative byrder i et vist omfang vil blive 

accepteret af EUD, men at disse ikke må være uforholdsmæssige i forhold til, hvad der måtte 

gælde for hjemmeblivende aktionærer. 

 

BETINGET HENSTANDSORDNING 

Jf. Lastyrie-dommen er det uforholdsmæssigt, at henstand ikke bevilges automatisk, da der 

både var krav om sikkerhedsstillelse, indlevering af selvangivelse samt repræsentantskab. 

Som tidligere nævnt gik afgørelsen på, at loven i forhold til formålet med skatteunddragelse 

var for vidtgående, da den tog sigte på alle fraflytninger, og ikke kun de der var begrundet i 

skatteunddragelse. Således blev betingelserne til henstand ikke prøvet i forhold til formålet 

omkring opretholdelse af beskatningskompetencen.  

Dette gjorde N-dommen derimod, og EUD udtalte, at betingelser for at opnå henstanden i 

form af sikkerhedsstillelse ikke er proportionale, da der er harmonisering på området ved 

direktiv omkring opkrævning af skatter. Således vil medlemsstaterne via direktiv 2011/16 af 

15. februar 2011 have mulighed for at kræve bistand hos andre medlemsstater til 

opkrævningen. Dermed er dette hensyn for vidtgående, da restriktionen ikke forbedrer 

medlemsstatens mulighed for kontrol og opkrævning. Heller ikke selvom fraflytterstatens 

hjemmel til indhentelse af oplysninger vil være indskrænket i forhold til det lands regler, 

hvortil skatteyderen er flyttet.136 Dog vil hensynet gælde, såfremt det handler om oplysninger 

fra tredjelande, hvor direktivet ikke gælder.137  

Restriktive nationale bestemmelser, som opstiller betingelser for henstand, er således for 

vidtgående på nuværende udviklingstrin.  I N-dommen er der dog ikke oplyst, om der var 

yderligere betingelser knyttet til at opnå henstand, såsom det var tilfældet i den franske dom. 

Således er det ikke fastlagt, hvorvidt andre betingelser kan anses for proportionale. Det, at der 

skal indsendes selvangivelse blev anset for proportionalt. Dette findes fornuftigt set i lyset af, 

at der i sagens natur må opgøres en skat på fraflytningstidspunktet for, at der kan være en 

skat at give henstand med.  

Der synes at være sammenhæng mellem kravet om administrative byrder ved fraflytning og 

administrative byrder ved betingelser for henstand. De må efter en konkret vurdering ikke 
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være for byrdefulde, og findes der åbenlyse muligheder for mindre indgribende regler, vil 

reglerne ikke være proportionale.  

 

MANGLENDE HENSYN TIL KURSTAB 

I NGI-dommen udtalte EUD, at det er forholdsmæssigt, at der ikke tages hensyn til 

efterfølgende kurstab i oprindelsesstaten.138 Dommen er afsagt i 2011, men omhandler 

selskaber. I N-sagen af 2006 for personer afgøres det, at regler om fraflytterbeskatning er 

uforholdsmæssige, såfremt de ikke tager fuldt ud hensyn til efterfølgende kurstab.139 Da der 

således er modstridende domme, må det undersøges, om den nyere dom for selskaber er 

udtryk for en ændret retsstilling for personer. Det skal nævnes, at begge sager tager 

udgangspunkt i regler begrundet i opretholdelse af beskatningskompetencen. I sagen for 

selskaber udtaler generaladvokaten i sit forslag om efterfølgende kurstab: 

 
…. I N-dommen fastslog Domstolen med hensyn til fraflytningsbeskatning af en fysisk person, der 
ejer væsentlige selskabsandele, at sådanne værditab skal tages i betragtning i sin helhed, for så vidt 
som de ikke allerede er taget i betragtning i tilflytningsstaten. I forbindelse med udflytning af 
virksomheder er det dog nærliggende at anvende en differentieret betragtningsmåde. 

 

Der er enighed mellem EUD og generaladvokaten omkring dette punkt. Således findes det 

berettiget at konkludere, at retsstillingen ved N-dommen stadig er den gældende, når det 

handler om regler for fysiske personer. Således gælder det jf. N-dommen,140 

 
… at det kun er en sådan ordning om inddrivelse af skat på indtægter hidrørende fra værdipapirer, 
som fuldt ud tager de kurstab i betragtning, som kan være indtrådt efter, at den omhandlede 
skattepligtige har flyttet sin bopæl – medmindre disse kurstab allerede er taget i betragtning i 
værtsmedlemsstaten – der i denne sammenhæng kan anses for at stå i rimeligt forhold til det formål, 
den forfølger. 
 

Der lægges formentlig vægt på, at en fraflyttet person ikke må stilles ringere end den, der ikke 

fraflytter, og derved bør der ikke pålægges endelig skat af urealiserede gevinster. Det vil heraf 

altid være mindre indgribende, såfremt forskellen helt neutraliseres. Til støtte herfor udtaler 

generaladvokaten i N-dommen præmis 123, at restriktive regler er proportionale, 

 
…hvis det sikres, at den skat, der faktisk opkræves ved en afståelse efter fraflytningen, ikke er højere 
end den skat, der alt andet lige ville være blevet opkrævet ved en afståelse i indlandet. 
 

                                                      
138 Sag C-371/10 – præmis 56 
139 Sag C-470/04 – præmis 55 
140 Sag C-470/04 – præmis 54 
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Således er nationale restriktive regler, der ikke fuldt ud tager hensyn til kurstab opstået i 

tilflytterstaten, og således pålægger en højere skat, uforholdsmæssige. Det følger dog, at der 

ikke skal tages hensyn, såfremt der allerede er taget hensyn til tabet i tilflytterstaten.  

 

LIKVIDITETSBELASTNING VED FORFALD FØR AFSTÅELSE 

Restriktionen omkring likviditetsbelastning omhandler tidspunktet for, hvornår den i øvrigt 

lovligt opgjorte fraflytningsskat må forfalde, når personer har mulighed for henstand. Derfor 

er det ophøret af den bevilgede henstand, som nu vurderes, i forhold til praksis om 

forholdsmæssighed. 

I N-dommen sker forfald efter hollandske regler i takt med afståelse. Således foretages der 

ikke en proportionalitetsbetragtning. Dog fastlægges det i præmis 46, at det er: 

 
… i overensstemmelse med dette territorialitetsprincip på skatteområdet… hvis beløb blev opgjort 
på det tidspunkt, hvor den omhandlede skattepligtige fraflyttede landet, og hvor der blev givet 
henstand med betalingen indtil aktiernes faktiske afhændelse. 

 

Der synes således implicit at ligge krav om, at opkrævning alene er forholdsmæssig i forhold 

til formålet om opretholdelse af beskatningskompetencen, såfremt forfald først sker ved 

afståelse. Det fremgår ikke af domskonklusionen, men det formodes at være en forudsætning. 

Til støtte herfor er præmis 58 i forslag til afgørelse i NGI-dommen: 

 
Det følger af N-dommen, at en fraflytningsbeskatning af fysiske personer, der ejer væsentlige 
selskabsandele, kun kan anses for forholdsmæssig, hvis der gives henstand med betaling af den 
skyldige skat indtil den faktiske realisering af de latente kapitalgevinster, uden at der 
kræves sikkerhedsstillelse herfor, og hvis der tages hensyn til senere værditab, der ikke allerede er 
taget i betragtning af tilflytningsstaten. 

 
Således er udgangspunktet, at forfald først må ske ved afståelse. Dog er det nødvendigt, at se 

på senere afgørelser for selskaber. I NGI-sagen samt i traktatbrudsdom mod DK står det fast, 

at det er uforholdsmæssigt at opkræve skatten umiddelbart på fraflytningstidspunktet.141 Dog 

udtaler EUD i præmis 37 i sagen mod DK: 

 
Medlemsstaterne – som har ret til at beskatte de kapitalgevinster, der er opstået, mens de omhandlede 
aktiver befandt sig på deres område – er således berettigede til at foreskrive et andet udløsende 
kriterium for denne beskatning end den faktiske afståelse for at sikre beskatningen af aktiver, som 
ikke er bestemt til at blive realiseret, og som er mindre indgribende i etableringsfriheden end 
beskatning på tidspunktet for overførslen. 

 

                                                      
141 C 371/10 – præmis 86 og C-261/10 præmis 50 
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Udtalelsen åbner således op for, at forfald ikke nødvendigvis behøver vente til afståelse. 

Generaladvokatens forslag er ikke i skrivende stund offentliggjort. Men med forrige vurdering 

af anvendelsesområdet for selskaber på regler for personer in mente, må en fortolkning af 

denne præmis lede til, at udtalelsen særegent gælder for selskaber. Det begrundes med, at der 

bruges ordet aktiver, samt at der for selskaber netop kan være immaterielle aktiver, som ikke 

er bestemt til realisation. Således må det stadig gælde, at kun forfald ved afståelse er 

forholdsmæssigt. 

 

I forhold til det legitime formål effektiv skatteopkrævning og kontrol, må der ligesom for 

sikkerhedsstillelse gælde, at regler om opkrævning før afståelse er uforholdsmæssige. Årsagen 

er, at der er harmonisering ved direktiv 2011/16/EU, og således er medlemsstaterne allerede 

i stand til effektiv opkrævning. Dette bekræftes i NGI-dommen præmis 78. 

 

Det vurderes således overordnet, at regler for personlige aktionærer, hvor forfald sker før 

afståelse, stadig må anses for uforholdsmæssige, og således ikke forenelige med EU-retten. 

Dette må gælde både i relation til formål om effektiv skatteopkrævning samt opretholdelse af 

beskatningskompetencen. 

 

5.5.3. SAMMENFATNING 

Beviset for egnethed er sjældent vanskeligt at løfte ved fraflytningsregler. Det kan 

konkluderes, at det ikke er forholdsmæssigt i forhold til legitime formål, at pålægge ordninger 

administrative byrder som er af uforholdsmæssigt omfang i forhold til hjemmeblivende. I 

relation hertil er det ej heller forholdsmæssigt at knytte betingelser til personers opnåelse af 

henstand, herunder sikkerhedsstillelse, således at henstanden ikke sker automatisk. Det er 

endvidere ikke forholdsmæssigt, såfremt der ikke tages fuldt ud hensyn til efterfølgende 

kurstab, da fraflyttere således kan underlægges højere beskatning end hjemmeblivende. 

Slutteligt er det ej heller forholdsmæssigt, hvis forfald af den bevilgede henstand sker før 

aktiernes afståelse. 

Efter denne analyse af EU-retten kan afsnit 3, 4 og 5 nu sammenfattes i den følgende diskussion 

af reglernes forenelighed.  
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6. DE DANSKE REGLERS FORENELIGHED 

 

Grundlaget for analysen af de danske reglers forenelighed med EU-retten er skabt, da 

gældende dansk ret og gældende EU-ret er analyseret. Der foretages nu en diskussion af EUKs 

påstande med afsæt i de forrige resultater, suppleret med Skatteministeriets modargumenter. 

Afslutningsvis fremlægges konsekvenserne af resultatet. 

  

6.1. DISKUSSION AF EUKS PÅSTANDE  

 

6.1.1.  I STRID MED DBO’ER? 

EUK påstår, at det er imod indgåede DBO’er, at udloddet udbytte fra aktier omfattet af saldoen 

udløser forfald af henstanden. Jf. afsnit 5.1. har EUD ikke kompetence til at afgøre, hvorledes 

interne regler strider mod indgåede DBO’er, da en dobbeltbeskatning ikke i sig selv udgør en 

EU-retlig restriktion. 

EUD har alene kompetence til at vurdere, om den interne regel i sig selv udgør en restriktion 

i forhold til den fri bevægelighed. Dette synspunkt deles af SKM, som refererer til sag C-

128/08 – Jacques Damseaux, der har tilsvarende konklusion. 

Således kan denne påstand ikke i sig selv begrunde, at de danske regler om fraflytning for 

personer er i strid med EU-retten.  

  

6.1.2. FINDER ART. 21, 45 OG 49 TEUF ANVENDELSE? 

De danske regler om fraflytning omhandler situationer, hvor en personlig aktionær ophører 

med at have skattemæssigt hjemsted i DK, ved at bosætte sig i en anden stat. Således eksisterer 

et grænseoverskridende element og ikke kun et rent internt anliggende. Dansk 

fraflytterbeskatning indtræder ikke, medmindre personen flytter ud af DK og opnår nyt 

hjemsted efter ABL § 38. SKM anfægter ikke, at en fraflytningssituation for personlige 

aktionærer er omfattet af de af EUK påståede artikler. 

 

Den retsdogmatiske analyse fastslår, at reglerne rammer bredt, da aktionærer både med og 

uden bestemmende indflydelse, der uanset årsagen fraflytter DK omfattes. Såfremt en 

fraflytter alene har mindre aktieposter, som ikke efter dansk selskabsret giver bestemmende 

indflydelse, kan der ikke være tale om anvendelse af art. 49 TEUF. En sådan person kan 
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derimod omfattes af art. 45, såfremt han kan betragtes som arbejdstager. Såfremt hverken art. 

45 eller 49 TEUF finder anvendelse, vil vedkommende kunne anvende art. 21, såfremt 

vedkommende har unionsborgerskab. Det er således udelukkende personer, som ikke har 

unionsborgerskab, som ikke kan være omfattet af bestemmelserne. 

Det synes således, at de fra EUK påberåbte frihedsrettigheder er dækkende for de 

persongrupper, som omfattes af de danske regler. Såfremt der senere gennemføres en 

traktatbrudssag er der grundlag for, at de tre bestemmelser finder anvendelse, og således bør 

sagen behandles af EUD. 

  

6.1.3. UDGØR REGLERNE EN RESTRIKTION? 

EUK mener, at de danske regler udgør en restriktion, da fraflyttere pålægges højere beskatning 

end hjemmehørende, samt at afdrag som følge af udbytte og andre indtægter medfører 

uberettiget opkrævning. 

SKM anfægter direkte EUKs påstand om, at reglerne udgør en restriktion, da de ikke mener 

fraflyttere pålægges højere skat. SKM påstår i notatet fra 2010 (bilag 2):  

 
… at der ikke opkræves nogen ny skat efter fraflytningen, og at den aktionær, der flytter, ikke 
udsættes for nogen merbelastning i forhold til den aktionær, der bliver – hverken i forhold til 
skattebetaling eller i forhold til likviditet. Der er således ikke tale om nogen forskelsbehandling, og 
ej heller om en restriktion.  

 

Argumentet gentages i notatet fra 2013. Således påstår SKM, at der ikke sker 

forskelsbehandling med hensyn til likviditet eller skattens størrelse. Samtidig argumenteres 

der dog også for, at restriktionen kan legitimeres.  

 

RESTRIKTIVE ELEMENTER I DE DANSKE REGLER 

Nedenfor diskuteres, om de danske regler udgør restriktioner, med fokus på hvilke elementer 

der måtte være medvirkende hertil. Det bemærkes, at lovligheden af eventuelle restriktioner 

endnu ikke behandles. 

Den restdogmatiske analyse viste, at reglerne er uhensigtsmæssige for fraflyttere. Det er 

udledt, at enhver hindring af den fri bevægelighed uanset nationalitet kan udgøre en 

restriktion, og derudover skal situationen være sammenlignelig.  

Situationen for den fraflytter, som bliver omfattet af § 38 ABL skal sammenlignes med den 

hjemmeblivende person, som ikke omfattes af § 38 ABL. Nedenfor defineres, hvordan 

fraflytteren påvirkes anderledes end den hjemmeblivende.  
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Ud over det faktum, at der ved fraflytning skal opgøres en endelig skat, er det jf. N-dommen 

også nødvendigt at se på de betingelser, som knytter sig til ordningen i øvrigt, da de i sig selv 

kan være restriktive.  

Der ydes overordnet henstand med den opgjorte skat, men denne henstand er betinget af flere 

forhold dog ikke længere af krav om sikkerhedsstillelse indenfor EU. Eksempelvis er der 

betingelse om indlevering af selvangivelse hvert år, til trods for ophør af skattepligt. 

Henstanden ydes ikke nødvendigvis fuldt ud på den skat der opgøres på den urealiserede 

aktieavance, såfremt der er fremførbart underskud i fraflytningsåret. Diverse transaktioner, 

såsom koncerninterne lån eller garantistillelser i selskaber, kan medvirke til forfald, uanset om 

der opnås likviditet eller ej. Der tages derudover ikke nødvendigvis fuldt ud hensyn til 

realiserede tab opstået efter fraflytning, og dette gælder også ved en eventuel tilbageflytning, 

og der kan således ske endelig beskatning af urealiserede avancer.  

En personlig aktionær, som forbliver i DK, vil ikke blive underlagt disse beskatnings- og 

opgørelsesmetoder, da der alene sker realisationsbeskatning efter ABL § 23.142 Der sker ikke 

beskatning af en hjemmeblivende, såfremt to søsterselskaber, som aktionæren ejer, laver en 

reel låneaftale på armslængdevilkår. Ej heller beskattes en garantistillelse i en koncern på 

tidspunktet, hvor garantien stilles. Der skal ikke selvangives oplysninger for aktier, såfremt 

ingen af disse er afstået. Helt principielt skal der ikke ske betaling af skat af aktieavancer før 

afståelse, og der er ikke risiko for likviditetsbelastning. Dette er ikke tilfældet for fraflyttere, 

da disse risikerer at skulle betale skat af urealiserede aktieavancer. For hovedaktionærer 

tilmed af en værdi, som er forbundet med usikkerhed. 

 

SKMs argument om, at fraflyttere ikke stilles ringere, kan derfor ikke tiltrædes. Hverken hvad 

angår skattens størrelse, da det er påvist, at der kan ske urealiseret endelig 

aktieavancebeskatning, som kan være højere, end når den hjemmehørende aktionær endeligt 

realiserer sine aktier på grund af puljeprincippet, og den manglende hensyntagen til 

efterfølgende kurstab. Ej heller i relation til at fraflyttere ikke får negativ likviditetspåvirkning, 

da de kan risikere at skulle betale skat på et tidligere tidspunkt af transaktioner, fra hvilke de 

ikke har opnået likviditet. 

 

                                                      
142 Lagerbeskattede papirer er ikke omfattet af fraflytningsregler  
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Nedenfor er gengivet de identificerede restriktioner fra EUDs praksis: 

1. Administrative byrder i forbindelse med fraflytning 

2. Betinget henstandsordning, herunder betingelser om sikkerhedsstillelse 

3. Likviditetsbelastning, tidspunktet for skattens forfald 

4. Manglende hensyntagen til efterfølgende tab, højere beskatning 

 

Af ovenstående gennemgang ses således, at kun punkt 2s krav om sikkerhedsstillelse ikke 

gælder for de danske regler. 

 

SAMMENFATNING 

Det synes således at være indiskutabelt, at den samlede danske ordning fastsat i ABL §§ 38-40 

udgør en restriktion i EU-retlig forstand på nuværende udviklingstrin, da de forskellige 

restriktive elementer besværliggør flytning til en anden medlemsstat. Det naturligt følgende 

spørgsmål er nu, om der findes legitime hensyn, som kan retfærdiggøre denne restriktion? 

 

6.1.4. FINDES LEGITIME HENSYN? 

SKM anfører i svar på åbningsskrivelsen (bilag 3), at formålet med reglerne er at sikre 

opretholdelsen af dansk beskatningskompetence og forhindre vilkårlig omfordeling af den 

danske skattebase.143 

EUK anfører, at de danske regler er vedtaget for at hindre skatteunddragelse.144 Dette er SKM 

ikke enige i, og i svaret på den begrundede udtalelse (bilag 1) suppleres det oprindeligt anførte 

formål med, at de danske fraflytningsregler har til formål at sikre beskatning efter 

territorialprincippet. SKM anfører i samme skrivelse, at EUKs antagelse om, at formålet skulle 

være skatteunddragelse, må bero på en misforståelse.  

Jf. afsnit 5.4.5 udgør hensynet til opretholdelse af beskatningskompetencen samt hensynet til 

beskatning efter territorialprincippet som udgangspunkt samme hensyn. Det er jf. praksis 

valgt, at territorialprincippet indeholdes i begrebet opretholdelsen af 

beskatningskompetencen. Hindringen af vilkårlig omfordeling af skattebasen er et 

selvstændigt hensyn.  

                                                      
143 Skattebase er værdien af de aktiver, som kan undgå beskatning – altså beskatningsgrundlaget 
144 Jf. notat til Skatteudvalget af 26. marts 2013, som svar på EUKs begrundede udtalelse. 
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Nedenstående vil naturligvis diskutere de anførte hensyn, men ligeledes inddrages øvrige 

hensyn jf. EUDs praksis. Hvilke hensyn, der kan påberåbes, kan ligeledes have relevans ved 

efterfølgende vurdering af proportionalitetsprincippet.  

Indledningsvist inddrages formål fremført i lovforarbejderne til de danske regler. I afsnit 3 

blev 6 formål identificeret: 

1. Hindre utilsigtede tab af skatteprovenu 

2. Modvirke skatteflugt  

3. Imødegå skattetænkning 

4. Hindre utilsigtet brug af skattereglerne  

5. Begrænse udnyttelse af forskellige skatteregler  

6. Følge territorialprincippet 

 

De påberåbte hensyn fra SKM er:  

7. Opretholdelse af beskatningskompetencen 

8. Vilkårlig omfordeling af beskatningsgrundlaget 

 

Andre hensyn som kunne legitimere reglerne er: 

9. Effektiv skatteopkrævning 

 

De 9 hensyn/formål kategoriseres til 4 hovedhensyn og behandles straks nedenfor. 

 

ØKONOMISKE HENSYN 

Formål 1 og 2 ses, at være hensyn af mere økonomisk karakter. Som fastlagt i afsnit 5, kan 

hensyn af rent økonomisk karakter ikke begrunde de restriktioner, som de dansker regler 

medfører. Slet ikke, når der er tale om tab af fremtidige indtægter. Selvom der i sagens natur 

er tale om en reel risiko, såfremt der ikke fandtes regler om fraflytningsbeskatning, så kan den 

danske regering således ikke begrunde de restriktive regler med, at de er vedtaget for at undgå 

utilsigtede fremtidige provenutab. 

 

SKATTEUNDDRAGELSE 

Af den EU-retlige analyse blev det defineret, at begrebet skatteunddragelse i EU-retlig 

kontekst omfattede risikoen/muligheden for, at skatteydere tilrettelægger sig på en bestemt 
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måde for at udnytte skattelovgivningen inden for skattelovgivningens grænser. Under denne 

kategori må derfor tilføjes formål og hensyn 3,4,5 da vendingerne overordnet synes at dække 

det samme. Så selvom der i dansk ret ikke nødvendigvis vil være tale om skatteunddragelse, 

vil det EU-retligt kunne gøres gældende.  

Til trods for SKMs påstand om, at det må bero på en misforståelse, at reglerne har til formål at 

undgå skatteunddragelse, er det alt andet lige det, som fremgår af lovens forarbejder i EU-

retlig kontekst. I praksis er der tendens til de facto behandling fra EUDs side, således at de 

konkrete formål også lægges til grund.145  

Dog skal det vurderes, om der reelt vil være risiko for EU-retlig skatteunddragelse uden 

reglerne. Her findes det formålstjenstligt at påpege, at jf. fremgangsmåden i N-dommen, 

udgør de restriktive elementer samlet set en restriktion. Hvorvidt skatteunddragelse kan anses 

som et legitimt hensyn, skal således vurderes ud fra den samlede restriktion, selvom nogle af 

de restriktive elementer ikke nødvendigvis selvstændigt hindrer lige præcis 

skatteunddragelse. 

Den risikovurdering, som skal vurderes i EU-retlig forstand, skal således foretages ud fra, hvis 

det samlede restriktive regelsæt ikke var indført. Omkring denne risiko er det dog værd at 

bemærke, at der som udledt af afsnit 5.4.1, kan påberåbes hensynet til skatteunddragelse ved 

fraflytningsregler fordi der er en potentiel risiko for skatteunddragelse, da personer kan 

konstruere sig og undgå beskatning. Det er dog helt essentielt, at hensynet undergår en 

proportionalitetsvurdering, hvis restriktionen skal berettiges.146 

 

OPRETHOLDELSE AF BESKATNINGSKOMPETENCEN 

Hensyn 6 og 7 kan jf. ovenstående sammenlagt betegnes som opretholdelse af 

beskatningskompetencen. Jf. den EU-retlige gennemgang blev hensynet anerkendt for 

fraflytningsbeskatning i N-dommen. Hensynet var anvendt i sammenhæng med formålet om 

at undgå dobbeltbeskatning. Da praksis siden afsigelsen i 2006 er opretholdt, må det samme 

stadig være gældende. Det skal vurderes, om de danske regler tillige har til formål at undgå 

dobbeltbeskatning. Bergstein anser forfald af henstandsskat ved udbytter som en reel 

dobbeltbeskatning, og mener derfor ikke, at hensynet kan begrundes.147 Det afgørende er her, 

                                                      
145 Jf. Lastyrie du Saillant, C-9/02, hvor EUD inddrager de oprindelige formål fra forarbejderne 
146 Man kan gisne om, at skatteministeriet ikke ønsker, at dette hensyn undergår behandling, da de 

måske ikke kan løfte bevisbyrden om proportionalitet, som det var tilfældet i Lastyrie-dommen. 
147 (Bergstein, 2012) s. 286 
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om afdrag på udbytter ses som en ny beskatning eller blot som forfald af allerede opgjort skat. 

SKM anser forfald ved udbytter som afdrag på en allerede pålagt skat og dermed ikke en ny 

skat. Begge argumenter kan således følges, da reglerne om forfald ved udbytter kan ligne 

beskatning ved udbytte.148 Der synes dog at være holdepunkter i argumentet om, at der er tale 

om en afdragsordning i og med, at skatten endeligt blev opgjort på fraflytningstidspunktet, 

hvor fraflytteren var fuld skattepligtig til DK. Derudover er det essentielt at se på 

udformningen af den samlede ordning for forfald af skatten. Der er som bekendt mange andre 

forfaldsudløsende hændelser, som ikke kan forveksles med dobbeltbeskatning. 

I stedet for kun at se på forfaldsbestemmelserne i forhold til formålet, som Bergstein gør det, 

er der større holdepunkter for, at der skal ses på den samlede beskatningsordning, hvor selve 

forfaldsbestemmelserne skal ses ud fra proportionalitetsprincippet, som det fremgår af N-

dommen præmis 44, citeret i afsnit 5.3.2.  

Om de danske regler søger at lempe dobbeltbeskatning, må vurderes efter fremgangsmåden i 

N-dommen. Da der i fx den nordiske beskatningsoverenskomst art. 13 stk. 7 for 

oprindelseslandet er ret til beskatning af aktier i 5 år efter fraflytning, må en opgørelse af 

skatten på fraflytningstidspunktet i stedet for efterfølgende beskatning hindre 

dobbeltbeskatning. Der er således sammenfald i omstændighederne i N-dommen og ved de 

danske regler. Herved vurderes, at hensynet kan finde anvendelse, når der overordnet henses 

til lempelse af dobbeltbeskatning, og det er berettiget, at SKM påberåber sig hensynet. Dermed 

kan de restriktive regler begrundes, såfremt de er proportionale med hensyn til denne 

forfaldsordning.  

 

SAMMENHÆNG I SKATTESYSTEMET 

SKM påstår, at reglerne har til formål at hindre vilkårlig omfordeling af skattebasen jf. hensyn 

8. Dette hensyn kan kategoriseres under det overordnede hensyn: sammenhængen i 

skattesystemet. Dette hensyn vurderes ikke at være relevant for personer, da argument alene 

kan anvendes ved sager, hvor der er taget fradrag i fraflytterstaten jf. afsnit 5.4.5. I 

traktatbrudssagen mod DK for selskaber påberåber SKM149 enslydende argument, da der for 

selskabers aktiver kan være fratrukket udgifter eller foretaget afskrivninger i DK. Det ønskes, 

at der er sammenhæng i skattesystemet, således at fradrag og beskatning følges ad. For 

                                                      
148 (Lange & Schørring, 2010) s. 17 
149 Jf. notat til skatteudvalget af 14. november 2008 j. nr. 2008-722-0008 s. 1 nederst 
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personlige aktionærer kan der ikke tages løbende fradrag for udgifter vedrørende privat 

formueforvaltning, og udgifterne kan end ikke tillægges aktiernes anskaffelsessum. Da der 

ikke kan tages fradrag, findes der således ikke en reel risiko for vilkårlig omfordeling af 

skattebasen, og hensynet kan ikke anvendes.  

 

EFFEKTIV SKATTEOPKRÆVNING 

Endelig, jf. hensyn 9, og som udledt i den EU-retlige analyse i afsnit 5.4.3, ses det særligt i 

fraflytningssager, at der gælder restriktive regler, så fraflytterstaten garanteres den opgjorte 

skat. Da hensynet er legitimt jf. retspraksis kan det reelt set også påberåbes, da de danske 

regler omkring forfald af henstandsbeløbet før afståelse uden tvivl er motiveret af at sikre 

betaling af den opgjorte skat. Imidlertid skal dette formål underlægges 

proportionalitetsvurdering jf. eks. NGI-dommen samt traktatbrudssagen mod DK, C-261/11.  

 

SAMMENFATNING 

Økonomiske hensyn samt hensynet til sammenhængen i skattesystemet er ikke legitime 

hensyn, som kan berettige til de danske restriktioner. Hensynet til hindring af 

skatteunddragelse samt hensynet til effektiv skatteopkrævning findes dog at være hensyn, 

som kan anvendes. Ligeledes kan hensynet til fordeling af beskatningskompetencen 

påberåbes, da hensynet er anerkendt i praksis for fraflytningssager, og da det vurderes at 

dobbeltbeskatning lempes. 

 

6.1.5. ER REGLERNE PROPORTIONALE? 

Nedenstående analyse opbygges omkring de restriktive elementer i de danske regler, da der 

nu efter praksis skal foretages en proportionalitetsvurdering af hvert restriktivt element.  

 

ER REGLERNE EGNEDE TIL AT NÅ DET FORFULGTE FORMÅL? 

Som anført i den EU-retlige analyse, er det sjældent på dette punkt, at regler underkendes. For 

de danske regler synes der heller ikke at herske tvivl om, at i forhold til hensynet til 

beskatningskompetencen er de egnede til at forfølge dette mål. Avancer opnået imens 

personer er hjemmehørende i DK beskattes således ved fraflytning, og strenge regler omkring 

forfald medfører, at betaling i de fleste tilfælde sker. 
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Hvad angår hensynet til effektiv skatteopkrævning, er reglerne om forfald af henstand i ABL 

§ 39 A førend aktierne er afstået yderst effektiv til at opnå, at skatten opkræves.150  

I forhold til hensynet til hindring af skatteunddragelse findes der ej heller tvivl om, at de 

restriktive regler er egnede, da det stort set er umuligt at undgå eller omgå beskatning af 

urealiserede avancer ved fraflytning. 

 

ER REGLERNE URIMELIGT VIDTGÅENDE?  

EUK påstår, at reglerne er urimeligt vidtgående i forhold til hensynet til risikoen for 

skatteunddragelse, da reglerne tager sigte på enhver aktionær, der måtte flytte. SKM 

fastholder dog, at i forhold til hensynet til opretholdelse af dansk beskatningskompetence, så 

er reglerne forholdsmæssige i forhold til det forfulgte formål. Jf. den EU-retlige analyse må 

hvert restriktivt element underlægges en vurdering af forholdsmæssighed, og af om der findes 

mindre indgribende foranstaltninger, som ville kunne opfylde formålet. Hver af de i 5.3.3 

identificerede restriktioner behandles nedenfor, ud fra de mulige hensyn som er udledt fra 

den EU-retlige analyse. Følgelig indledes med hensynet til hindring af skatteunddragelse i 

forhold til den samlede ordning.  

 

Skatteunddragelse 

Det blev i afsnit 5.4.1 udledt, at regler der hindrer skatteunddragelse ikke må være 

generaliserende og ikke må finde anvendelse på faktiske og reelle flytninger. Der fokuseres 

således på, hvem der er omfattet af bestemmelserne. De danske regler skelner ikke mellem, 

hvilke aktionærer der er tale om, herunder om der er bestemmende indflydelse. Ej heller 

skelnes mellem om flytningen er reel. Således kan EUKs argument tiltrædes, da der ved at 

tage hensyn til legitime flytninger vil være tale om, at reglerne er mindre indgribende. Jf. 

praksis151 skal de danske restriktive regler så indrettes således, at de reelt set ikke finder 

anvendelse såfremt flytningen er helt legitim. Det kunne fx være mindre indgribende, såfremt 

minoritetsaktionærer ikke underlægges de restriktive regler. Ret beset er det eneste en sådan 

aktionær har indflydelse på, tidspunktet for afståelse. Afståelsen kan således medføre betaling 

af skatten, hvor der er opnået likviditet, hvilket vil være mindre indgribende. Der kunne i 

tilknytning hertil oprettes en mulighed for, at fraflyttere med bestemmende indflydelse, ved 

                                                      
150 Det kan dog diskuteres, om det bliver for effektivt at opkræve skatten i de tilfælde, hvor der ikke er 
opnået likviditet til betaling af skatten, hvor personer ikke nødvendigvis har likviditet til at betale. 
151 C-9/02 Lastyrie 
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fremlæggelse af dokumentation for fraflytningens permanente og reelle karakter, kunne 

undgå, at skulle underlægges de dele af reglerne, som anses for restriktioner. Dette vil 

ligeledes være mindre indgribende og tage mere sigte på personlige aktionærer, som måtte 

have til hensigt at skatteunddrage. Det danske regelsæt i sin nuværende form er således ikke 

proportionalt i forhold til hensynet om forebyggelse af skatteunddragelse. 

 

Administrative byrder ved fraflytning 

ABL § 39 A indeholder krav om, at der ved fraflytning skal indsendes en afsluttende 

selvangivelse med beholdningsoversigt, således at den endelige skat for de urealiserede 

avancer kan opgøres. Jf. EU-analysen i afsnit 5.4.3, er den simple udskydelse af en forpligtelse, 

som senere vil indtræde, forholdsmæssig i forhold til formålet om fordeling af 

beskatningskompetencen. Derudover skal det nævnes, at fraflyttere har samme muligheder 

for elektroniske selvangivelser via SKATs tastselv-service, som hjemmeblivende, og der er 

således ikke yderligere byrder for fraflyttere i den forbindelse. Det findes derfor ikke, at det 

restriktive element i ABL § 39 om, at der skal indsendes selvangivelse ved fraflytning, er 

uforholdsmæssigt. Denne betingelse kan således bestå i sin nuværende form. 

 

Betinget henstandsordning 

Der er krav knyttet til at kunne opnå og bibeholde retten til henstand ved fraflytning i de 

danske regler. Der ses her ikke på de forhold, der kan nedskrive saldoen, da det behandles 

under afsnittet om likviditetsbelastning nedenfor.  

For at opnå henstand er det et krav, at der i fraflytningsåret, som en del af selvangivelsen, skal 

indsendes en beholdningsoversigt over aktier i behold pr. fraflytningsdatoen jf. § 39 stk. 2. I 

sagens natur er det, i tråd med ovenstående, forholdsmæssigt i forhold til formålet, da der må 

være et grundlag til at kunne opgøre skatten.  

Dette krav består dog hvert år, hvor der eksisterer en positiv saldo jf. stk. 11, og såfremt denne 

ikke sendes rettidigt ophører henstanden. Indsendes der heller ikke de nødvendige 

kontroloplysninger, som SKAT måtte bede om, vil henstanden også ophøre.   

Der eksisterer dog også en undtagelsesbetingelse til disse i ABL § 39 stk. 5, hvori der er 

hjemmel til at se bort fra fristoverskridelsen. Dog kendes omfanget af brugen ikke, men 

såfremt den ikke anvendes i praksis, og henstand bortfalder, synes det ikke at være 

proportionalt, at betaling skal ske, da aktierne ikke er afstået jf. N-dommen. 
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Likviditetsbelastning, tidspunktet for skattens forfald 

Fra resultatet af den retsdogmatiske analyse hersker der ikke tvivl om, at fraflyttere stilles 

dårligere likviditetsmæssigt, da der kan ske forfald af den opgjorte skat førend aktierne er 

afstået. I henhold til gældende EU-praksis jf. afsnit 5.5.2 er det ikke forholdsmæssigt for 

personer, at forfald finder sted før afståelse, da de likviditetsmæssigt stilles dårligere end 

hjemmeblivende, og henstanden herved bliver illusorisk. SKM begrunder 

forholdsmæssigheden med, at de har opstillet to eksempler, hvoraf det fremgår, at en fraflytter 

ikke belastes hårdere likviditetsmæssigt i forhold til en hjemmeblivende.152 Dette synspunkt 

kan på ingen måde tiltrædes i og med at der findes beskatningsudløsende begivenheder såsom 

garantistillelse indenfor en koncern samt for lån mellem søsterselskaber. Det er derfor uklart, 

hvordan SKM kan komme frem til denne konklusion, da en hjemmeblivende ikke beskattes af 

sådanne transaktionstyper.  

SKM argumenterer for, at udbytter svarer til delafståelser af aktier, og underforstået anser de 

kravet om, at forfald først sker ved afståelse for opfyldt. Det anføres, at der er en nøje 

sammenhæng mellem aktiens værdi og størrelsen af udlodninger. Bergstein laver en relevant 

henvisning til ministerens svar på § 20 spørgsmål s 872, 2004/2005, hvor det begrundes, 

hvorfor de er tilbageholdne med at lave forfald af henstand for så vidt angår udbytte. Det 

udtales, at man ikke kan konkludere at et udbytte på x medfører et værditab på aktien på x, 

da aktiers værdi påvirkes af mange andre forhold. I relation hertil må også nævnes, at der er 

klar forskel på unoterede og notere aktier. For noterede aktier er der mange faktorer, som 

påvirker kursværdien. Yderligere nævnes det i ministerens besvarelse, at man vil ramme alt 

for bredt ved at indføre sådanne regler, da de kunne ramme nogle, for hvem det ikke var 

rimeligt.153 Denne argumentation kan bekræfte, at argumentet om, at udbytter skulle være 

udtryk for delafståelse ikke er begrundet, men i stedet en noget søgt forklaring for at få 

reglerne til at være forenelige i relation til N-dommen.  

 

I forhold til hensynet til effektiv skatteopkrævning synes de danske regler også at være for 

vidtgående, da direktivet for bistand ved kontrol og skatteopkrævning kan anvendes ved 

flytning indenfor EU. Således er det ikke forholdsmæssigt, at der sker forfald før aktiens 

                                                      
152 Notater til Europaudvalget af 26/3-13 s. 2 afsnit 4 samt af 10/5-10 s. 2 afsnit 2 (bilag 1 og 2) 
153 (Bergstein, 2012) s. 292 
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faktiske afståelse, da der allerede eksisterer en mulighed for DK for at indhente 

kontroloplysninger til brug for inddrivelse af fordringen, når afståelse er sket. 

 

Således må de danske regler i ABL 39 A efter EU-retlig praksis være uforholdsmæssige, da der 

sker opkrævning på et tidligere tidspunkt end ved afståelsen, og aktionærerne herved skal 

betale skat af beløb før afståelse, som de ikke har opnået likviditet til. Det vurderes, at mindre 

indgribende foranstaltninger i stedet kan anvendes for at opretholde DKs 

beskatningskompetence. Der er ikke tvivl om, at reglerne kan være væksthæmmende, da 

virksomheder med reel drift kan blive begrænsede i at benytte evt. opsparede midler 

koncerninternt i virksomhederne. I en krisetid kan det på ingen måde være hensigtsmæssigt 

med regler, som i visse tilfælde kan være ugunstige for driften. Denne kendsgerning kunne 

forventeligt blive tillagt betydning i forhold til proportionalitetsvurderingen, da EUD har en 

fortolkningsstil hvor også traktaternes målsætning tillægges værdi. Da TEUFs målsætning 

blandt andet er, at det indre marked skal være effektivt, kan det ikke være foreneligt at have 

regler, som går ud over hvad der er nødvendigt, og endda gør det på en måde, så det har en 

væksthæmmende effekt for virksomheder og borgere. 

 

Manglende hensyntagen til efterfølgende tab, højere beskatning 

Ud fra den EU-retlige analyse, som lagde vægt på N-dommen, skal der tages fuldt ud hensyn 

til tab konstateret efter fraflytning, således at der ikke sker beskatning af urealiserede 

gevinster, som hjemmeblivende ikke beskattes af.  

Af den retsdogmatiske analyse kunne det konstateres, at SKMs forsøg på at tilrette reglerne 

omkring efterfølgende kurstab er mislykkedes i forhold til gældende EU-ret. Der tages således 

ikke nødvendigvis fuldt ud hensyn til tab, hvis der er sket betaling af en del af 

henstandsskatten. Problemet udspringer af, at henstandsskatten opgøres ud fra et puljeprincip 

i stedet for et aktie- for-aktie princip. Puljeprincippet medfører, at der kan falde endelig skat 

på urealiserede gevinster. Derfor er den manglende hensyntagen til efterfølgende kurstab 

uforholdsmæssigt, og der må anvendes mindre indgribende regler, hvor der ikke samlet set 

sker beskatning af mere end den faktiske avance. Det kan pege i retning af, at puljeprincippet 

skal ophæves, eller at størrelsen af tabet ikke skal være afhængig af saldoen. 

 

Selvom EUK ikke direkte ses at anfægte reglerne omkring tilbageflytning i ABL § 39B er dette 

dog også et restriktivt element. Jf. afsnit 3.3.5 opnår tilbageflyttere med efterfølgende tab, der 
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har betalt henstandsskatten, en meget lav indgangsværdi ved tilbageflytning og derved kan 

de beskattes af fiktive gevinster, hvis afståelsessummen er lavere end værdien ved fraflytning. 

Der tages ikke hensyn til tab opstået i tilflytterstaten, som ikke nødvendigvis tages i 

betragtning i denne stat. N-dommens konklusion må kunne anvendes parallelt på 

tilbageflytningsreglerne, således at dette tab ligeledes bør respekteres.  

 

I relation til dette er også problemstillingen om, at selve henstandsbeløbet ikke nødvendigvis 

svarer til skatten af avancen, da det opgøres som forskellen mellem slutskatten med eller uden 

urealiseret avance. Såfremt der er fremførbart underskud, gives der ikke henstand med 

skatteværdien, da dette fratrækkes. Som det blev udledt i afsnit 3.3.5, er størrelsen af det 

mulige fradrag for tab opgjort ud fra den resterende saldo. Ved tab eller tilbageflytning, hvor 

der er sket bevægelser på saldoen, medfører en lavere saldo en større samlet skat.  

Sammenholdt med resten af regelsættet er det ikke proportionalt, at der ikke ydes henstand 

med hele skatten af den urealiserede avance, hvormed der kan ske betaling af skat af 

urealiserede aktieavancer. 

 

6.2. SAMMENFATNING OG KONSEKVENSER 

Af ovenstående ses klare holdepunkter for, at de danske regler i deres nuværende form ikke 

er proportionale og dermed ikke forenelige med EU-retten på nuværende udviklingstrin. 

Årsagen er, at der sker likviditetsmæssig belastning og ikke fuldt ud tages hensyn til 

efterfølgende kurstab, bl.a. på grund af puljeprincippet.  

Da EUD anvender en dynamisk fortolkningsstil, kan resultatet i sagens natur kun verificeres 

ved en traktatbrudssag. Men ud fra afhandlingens resultat kan den nuværende anvendelse af 

reglerne ikke opretholdes. Vælger DK fortsat at forfølge formålet med opretholdelse af 

beskatningskompetencen, må reglerne indrettes således, at der ikke opkræves en større skat 

sammenlignet med tilbageblivende aktionærer. Ligeledes må opkrævning af skatten ej heller 

belaste fraflyttere likviditetsmæssigt i forhold til hjemmeblivende. DK bør således ændre 

reglerne på de restriktive områder og berørte personer bør få genoptagelsesadgang og 

behandles efter et foreneligt regelsæt tilbage fra 7/9-2006, hvor N-dommen er afsagt. 

Ændringer må i sagens natur ikke medføre, at reglerne nemt kan omgås. Der er ingen tvivl 

om, at SKM ønsker, at det ikke er muligt at lave transaktioner der omkvalificerer en højt 

beskattet aktieavance til lavt beskattede selskabstransaktioner, som fx udbytter. Jf. EU-retten 
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må der dog ikke ske forfald før afståelse, og det skal accepteres. Man kunne forestille sig en 

model uden løbende forfald, men hvor afståelsessummen ved endelig afståelse tillægges beløb 

som kan betragtes som omkvalificeringer, og hvor der fratrækkes betalte skatter af disse 

omkvalificerende transaktioner, hvorfra aktionæren har modtaget likviditet. Således må lån 

mellem søsterselskaber, garantistillelser mellem datterselskaber og lignende ikke medtages 

som regulering af anskaffelsessummen.  

 

Status på reglerne netop nu er, at EUK undersøger regelændringen om hensyn til kurstab. Ud 

fra afhandlingens resultat må det forventes, at der vil komme en traktatbrudssag, som vil 

pålægge DK at ændre reglerne. Det kan ikke forventes, at SKM af egen drift ændrer reglerne, 

selvom det burde være en målsætning at tilstræbe EU-konform lovgivning.  

 

Fra disse resultater og konsekvenser munder afhandlingen nu ud i sit sidste og 

sammenfattende afsnit, konklusionen.  
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7. KONKLUSION 
 

De danske regler for fraflytterbeskatning for personlige aktionærer har været genstand for 

mange ændringer. EUK har i begrundet udtalelse erklæret, at de vil anlægge sag for brud på 

art. 21, 45 og 49 TEUF, såfremt reglerne ikke ændres. Seneste regelændring i 2013 er sket for at 

gøre reglerne mere robuste i forhold til EU-retten, og således har fraflyttere under visse 

betingelser fået mulighed for at fradrage tab opstået efter fraflytning. Afhandlingen har haft 

til formål at undersøge, om det samlede regelsæt for fraflytningsbeskatning, herunder 

ændringerne, er foreneligt med EU-retten, og er derfor ud fra EUKs påstand opbygget efter 

EUDs praksis.  

Indledningsvist blev det vist, at lovens formål var, at avancer optjent i DK blev beskattet i DK 

samt sikring af skatteprovenuet. Af den retsdogmatiske analyse blev det fastlagt, at der 

pålægges beskatning af urealiserede aktieavancer for alle aktionærer der fraflytter med aktier 

med værdi over 100.000 kr. Dog gives der under visse betingelser henstand med betalingen. 

Der gælder komplicerede regler for forfald af saldoen, ved forskellige transaktionstyper i 

selskaberne som ikke nødvendigvis er likviditetsskabende for fraflytteren. Derudover bliver 

der, til trods for lovændringen, stadigvæk ikke fuldt ud taget hensyn til efterfølgende kurstab. 

Hermed kan fraflyttere og tilbageflyttere risikere at betale en højere skat af en fiktiv avance 

end hjemmeblivende personer. 

I den EU-retlige analyse er praksis for fraflytningsregler blevet belyst. Herunder er 

gennemgået, hvem der er omfattet, hvad kan udgøre restriktioner, hvilke legitime hensyn der 

kan begrunde disse restriktioner, og om restriktionerne er proportionale i forhold til disse 

hensyn. 

Ved den efterfølgende integration af den EU-retlige og retsdogmatiske analyse er det udledt, 

at de af regelsættet omfattede personer er beskyttet af art. 21, 45 og 49. Det ses endvidere at 

dét, at der pålægges skat af urealiserede gevinster er ikke nødvendigvis en restriktion, men de 

betingelser, der knytter sig til ordningen, er restriktive, da de sammenlignet med 

tilbageblivende personer ikke underlægges strengere betingelser. Derved er betingelserne om 

administrative byrder, betingelser for at opnå henstand, likviditetsbelastning samt manglende 

hensyn til efterfølgende kurstab hindringer af den fri bevægelighed.  

Der blev desuden analyseret de i skatteretten påberåbte legitime hensyn, og det konkluderes, 

at økonomiske hensyn ikke kan anerkendes til at berettige restriktionerne. Derimod finder 
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hensynet til opretholdelse af beskatningskompetencen, effektiv skatteopkrævning samt 

skatteunddragelse anvendelse.  

Der er påvist klare indikationer for, at de danske regler efter en EU-retlig vurdering er mere 

indgribende, end det er nødvendigt for at opnå formålene med bestemmelserne. Reglerne kan 

begrænse fraflyttere og deres selskaber i at optimere deres forhold. Dette kan være direkte 

væksthæmmende i krisetider, og denne vurdering vil EUD kunne tillægge betydning med 

henvisning til ønsket om et effektivt og mobilt indre marked. Begrænsningen opstår fordi der, 

på grund af puljeprincippet for henstandsskatten, ikke tages fuldt ud hensyn til eventuelle 

efterfølgende kurstab. Således kan der ske uforholdsmæssig beskatning, der er større end 

skatten af den realiserede avance. Dette gælder tilsvarende for reglerne om tilbageflytning. 

Derudover går det langt ud over, hvad der nødvendigt i og med skatten skal forfalde før 

afståelse, og før der er opnået likviditet.  

Da proportionalitetsprincippet derved ikke er overholdt, anses fraflytningsreglerne for 

personlige aktionærer i deres nuværende form for uforenelige med EU-retten. Afhandlingens 

besvarelse af den overordnede problemformulering synes dermed at pege på et behov for 

endnu en ændring af reglerne. 

 

Alt i alt er der således fundet belæg for, at EUK kan anlægge traktatbrudssag og få medhold i 

sin påstand om uforenelighed. I så fald vil SKM forpligtes til at justere reglerne endnu engang. 

Sådanne ændringer skal ske på de uforholdsmæssige bestemmelser om forfald tidligere end 

afståelsestidspunktet samt på den ufuldstændige hensyntagen til efterfølgende kurstab. Kun 

på denne måde vil SKM kunne opnå den forenelighed, som afhandlingen satte sig for at 

belyse, og som denne konklusion nu afslutningsvis måske passende i stedet kan efterlyse.  
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BILAG 6 – UDSKRIFT FRA RETSINFORMATION AF ABL §§ 37-40 

 

Tilflytning 

Selskaber m.v. og personer 

§ 37. Aktier, som ikke i forvejen er omfattet af dansk beskatning, anses for anskaffet på det 
faktiske anskaffelsestidspunkt til handelsværdien på tilflytningstidspunktet, jf. 
selskabsskattelovens § 4 A og kildeskattelovens § 9. Når et selskab m.v. eller en person efter 
bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst indgået mellem Danmark og en 
fremmed stat, Færøerne eller Grønland bliver hjemmehørende i Danmark, sidestilles dette 
ved anvendelsen af reglen i 1. pkt. med indtræden af skattepligt her i landet. 

Fraflytning 

Personer 

§ 38. Gevinst og tab på aktier omfattet af reglerne i denne lov betragtes som realiseret, hvis 
gevinsten eller tabet vedrører en aktie, der er omfattet af dansk beskatning, og den danske 
beskatningsret ophører af anden grund end den skattepligtiges død, jf. dog stk. 2 og 3. 
Gevinst og tab på aktier, som ved en afståelse 3 år eller mere efter erhvervelsen omfattes af § 
44, men som på tidspunktet for skattepligtens ophør har været ejet i mindre end 3 år, 
betragtes dog ikke som realiseret efter 1. pkt. Når en person efter bestemmelserne i en 
dobbeltbeskatningsoverenskomst indgået mellem Danmark og en fremmed stat, Færøerne 
eller Grønland bliver hjemmehørende uden for Danmark, sidestilles dette ved anvendelse af 
reglerne i 1. pkt., stk. 2-5, og §§ 39-39 B med ophør af skattepligt. 

Stk. 2. Reglerne i stk. 1 gælder kun for personer, der på tidspunktet for skattepligtens 
ophør har en beholdning af aktier med en samlet kursværdi på 100.000 kr. eller mere, 
medmindre der i beholdningen er aktier med en negativ anskaffelsessum. 

Stk. 3. Reglerne i stk. 1 gælder kun for personer, der har været skattepligtige efter 
kildeskattelovens § 1 eller § 2 af aktiegevinster i en eller flere perioder på i alt mindst 7 år 
inden for de seneste 10 år før skattepligtsophøret. Reglerne i stk. 1 gælder dog også, hvis 
aktierne er erhvervet fra den skattepligtiges ægtefælle og denne opfylder betingelserne i 1. 
pkt. Endvidere gælder reglerne for personer, der ved erhvervelse af aktier efter §§ 34, 35 og 
35 A er indtrådt i overdragerens skattemæssige stilling, og for aktier, der er erhvervet ved en 
skattefri virksomhedsomdannelse, hvor den personligt ejede virksomhed er erhvervet ved 
succession. Betingelserne i 1. pkt. gælder ikke for personer, der efter § 39 B har fået nedsat 
handelsværdien for aktier, der på tilflytningstidspunktet fortsat indgik på den 
beholdningsoversigt, der er nævnt i § 39 A, stk. 1. 

Stk. 4. Gevinst og tab, der anses for realiseret efter stk. 1, opgøres efter reglerne i §§ 23-29, 
46 og 47, dog træder værdien ved skattepligtens ophør i stedet for afståelsessummen. For 
tegningsretter til aktier kan den skattepligtige i stedet vælge at opgøre den skattepligtige 
gevinst som forskellen mellem udnyttelseskursen og markedskursen på den pågældende 
aktie på tidspunktet for skattepligtens ophør. Tab, der ved en afståelse kunne have været 
fradraget efter §§ 13-14 og 17-19, § 20, stk. 2, og §§ 21 og 22, kan dog kun fradrages i gevinst 
på aktier, der anses for realiseret efter stk. 1. 

Stk. 5. Der beregnes skat af den samlede nettogevinst opgjort efter stk. 4, der anses for 
realiseret efter stk. 1. Der gives henstand med betaling af den beregnede skat efter reglerne i 
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§ 39 og § 39 A, i det omfang gevinst eller tab ved skattepligtsophøret skal opgøres efter 
realisationsprincippet. 

§ 39. Personer kan få henstand med betaling af den beregnede skat, jf. § 38, stk. 5, når 
betalingen skyldes ophør af skattepligt efter kildeskattelovens § 1, eller at personen efter 
bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst er blevet hjemmehørende uden for 
Danmark, jf. § 38, stk. 1, 3. pkt. 

Stk. 2. Henstand efter stk. 1 er betinget af, at der ved fraflytning m.v. indgives 
selvangivelse til told- og skatteforvaltningen. Der skal indgives en beholdningsoversigt, jf. § 
39 A, stk. 1, sammen med selvangivelsen. Gives der udsættelse med indgivelse af 
selvangivelsen efter skattekontrollovens § 4, stk. 4, skal selvangivelse og beholdningsoversigt 
være indgivet inden denne frist. 

Stk. 3. Sker personens fraflytning m.v. til et land, der ikke er omfattet af overenskomst af 7. 
december 1989 mellem de nordiske lande om bistand i skattesager eller Rådets direktiv 
2010/24/EU af 16. marts 2010, er henstand efter stk. 1 endvidere betinget af, at der stilles 
betryggende sikkerhed. Sikkerheden skal stå i passende forhold til henstandsbeløbet og kan 
stilles i form af aktier, obligationer, der er optaget til handel på et reguleret marked, 
bankgaranti eller anden betryggende sikkerhed efter skatteministerens bestemmelse. Er 
personens fraflytning sket til et land, der er omfattet af den i 1. pkt. nævnte overenskomst 
eller det i 1. pkt. nævnte direktiv, og flytter personen efterfølgende videre til et land, der ikke 
er omfattet af den nævnte overenskomst eller det nævnte direktiv, er fortsat henstand 
betinget af, at der stilles betryggende sikkerhed, jf. 2. pkt. Er personens fraflytning sket til et 
land, der ikke er omfattet af den i 1. pkt. nævnte overenskomst eller det i 1. pkt. nævnte 
direktiv, og flytter personen efterfølgende videre til et land, der er omfattet af den nævnte 
overenskomst eller det nævnte direktiv, frigives den stillede sikkerhed efter anmodning. 

Stk. 4. Indgives selvangivelse og beholdningsoversigt, jf. stk. 2, ikke rettidigt, bortfalder 
retten til henstand, og skatten anses for forfalden på det tidspunkt, hvor skatten ville være 
forfalden, hvis der ikke var givet henstand. Skatten forrentes med renten efter § 7, stk. 2, i lov 
om opkrævning af skatter og afgifter m.v. med tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt 
måned fra dette tidspunkt. 

Stk. 5. Told- og skatteforvaltningen kan se bort fra overskridelse af fristen for indgivelse af 
selvangivelse og beholdningsoversigt som nævnt i stk. 2, jf. stk. 4. 

§ 39 A. Ved henstand skal der udarbejdes en beholdningsoversigt over de aktier, som 
personen er ejer af på fraflytningstidspunktet. Aktier, hvor den beregnede skat, jf. § 38, stk. 5, 
er betalt, skal dog ikke medtages i beholdningsoversigten. Ved en efterfølgende skattefri 
aktieombytning, fusion eller spaltning skal de aktier, der erhverves med succession, indgå på 
beholdningsoversigten. Endvidere etableres der en henstandssaldo, der udgøres af den 
beregnede skat (henstandsbeløbet). Henstandsbeløbet forfalder til betaling efter reglerne i 
stk. 2-10. 

Stk. 2. Ved afståelse af aktier, der indgår på beholdningsoversigten, foretages der en 
opgørelse af gevinst eller tab. Der skal ikke foretages en opgørelse ved afståelse af aktier, der 
på fraflytningstidspunktet var omfattet af § 44. Opgørelsen sker pr. afstået aktie og foretages 
på grundlag af aktiens anskaffelsessum og afståelsessummen. Ved aktiens anskaffelsessum 
forstås den anskaffelsessum, der indgik ved beregningen efter § 38, stk. 4. Ved afståelse anses 
de først erhvervede aktier for de først afståede. Ved afståelse med gevinst finder reglen i stk. 
3 anvendelse, og ved afståelse med tab finder reglen i stk. 4 anvendelse. 

Stk. 3. Der beregnes skat af den opgjorte gevinst efter reglerne i personskattelovens § 8 a. I 
den beregnede skat gives der fradrag for skat, der er betalt til fremmed stat, Færøerne eller 
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Grønland efter reglerne i ligningslovens § 33, stk. 1. Overstiger den beregnede skat den skat, 
der er betalt i udlandet, forfalder det overskydende beløb til betaling. Henstandssaldoen 
nedskrives med beløbet, når det er betalt. Hvis opgørelsen efter stk. 2 i stedet ville have 
resulteret i et tab, hvis den var foretaget på grundlag af aktiens værdi på 
fraflytningstidspunktet og afståelsessummen, nedskrives henstandssaldoen yderligere med 
et beløb svarende til den negative værdi af det således opgjorte tab beregnet efter reglerne i 
personskattelovens § 8 a. I det omfang personen efter de udenlandske regler, som personen 
er omfattet af, har fradrag for det efter 5. pkt. opgjorte tab, beregnes en negativ skatteværdi 
heraf. Et beløb svarende til den beregnede negative skatteværdi forfalder til betaling. Der 
skal dog højst betales et beløb, der svarer til den negative skatteværdi af det opgjorte tab 
beregnet på grundlag af reglerne i personskattelovens § 8 a. 

Stk. 4. Det efter stk. 2 opgjorte tab nedsættes med et beløb svarende til forskellen mellem 
anskaffelsessummen og værdien på fraflytningstidspunktet, hvis der på 
fraflytningstidspunktet blev opgjort et tab på den pågældende aktie, idet tabet dog ikke kan 
nedsættes til mindre end 0 kr. Det efter stk. 2 opgjorte tab forhøjes med et beløb svarende til 
forskellen mellem aktiens værdi på fraflytningstidspunktet og anskaffelsessummen, hvis der 
på fraflytningstidspunktet blev opgjort en gevinst på den pågældende aktie. På grundlag af 
reglerne i personskattelovens § 8 a beregnes der en negativ skatteværdi af det opgjorte tab 
som reguleret efter 1. eller 2. pkt. Henstandssaldoen nedskrives med et beløb svarende til 
den beregnede negative skatteværdi. Kan der efter de udenlandske regler, som personen er 
omfattet af, opgøres et tab, som personen har fradrag for i det pågældende land, beregnes 
der en negativ skatteværdi heraf. Et beløb svarende til den beregnede negative skatteværdi 
forfalder til betaling. Der skal dog højst betales et beløb, der svarer til den negative 
skatteværdi af det opgjorte tab, beregnet på grundlag af reglerne i personskattelovens § 8 a. 

Stk. 5. Ved afståelse af aktier til det udstedende selskab, jf. ligningslovens § 16 B, og ved 
modtagelse af udbytte af aktier, jf. ligningslovens § 16 A, der indgår på 
beholdningsoversigten, beregnes der skat heraf efter reglerne i personskattelovens § 8 a. I 
den beregnede skat gives der fradrag for skat, der er betalt til Danmark, og fradrag efter 
reglerne i ligningslovens § 33, stk. 1, for skat, der er betalt til fremmed stat, Færøerne eller 
Grønland. Overstiger den beregnede skat summen af de danske og udenlandske betalte 
skatter, forfalder det overskydende beløb til betaling. Henstandssaldoen nedskrives med 
beløbet, når det er betalt. Endvidere nedskrives henstandssaldoen med skat, der er betalt til 
Danmark. 

Stk. 6. Ved andre udlodninger og dispositioner foretaget af et selskab, hvor aktier i 
selskabet indgår på beholdningsoversigten, og hvor udlodningen eller dispositionen vil 
kunne påvirke aktiernes kursværdi i nedadgående retning, beregnes der skat heraf efter 
reglerne i personskattelovens § 8 a. Dette gælder både udlodninger til personen selv og 
andre udlodninger og dispositioner, der må antages at være i den pågældendes interesse. I 
den beregnede skat gives der fradrag for danske skatter og fradrag efter reglerne i 
ligningslovens § 33, stk. 1, for skat, der er betalt til fremmed stat, Færøerne eller Grønland. 
Overstiger den beregnede skat summen af de danske og de udenlandske skatter, forfalder 
det overskydende beløb til betaling. Henstandssaldoen nedskrives med beløbet, når det er 
betalt. Endvidere nedskrives henstandssaldoen med betalte danske skatter. 

Stk. 7. Ved modtagelse af lån m.v. fra et selskab, hvor aktier i selskabet indgår på 
beholdningsoversigten, forfalder et beløb svarende til det udbetalte låneprovenu til betaling. 
Tilsvarende gælder, hvis lånet modtages fra et selskab, hvori førnævnte selskab er deltager, 
idet der da forfalder et beløb svarende til førnævnte selskabs ejerandel. Henstandssaldoen 
nedskrives med beløbet, når det er betalt. Bestemmelserne i 1.-3. pkt. gælder tilsvarende ved 
lån til den personkreds, der er nævnt i § 4, stk. 2, og til selskaber m.v., hvori personen selv 
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eller den nævnte personkreds direkte eller indirekte ejer mindst 10 pct. af kapitalen. 
Bestemmelserne i 1.-4. pkt. gælder dog ikke ved lån til selskaber m.v., hvori det långivende 
selskab ejer hele kapitalen. Endvidere gælder bestemmelserne i 1.-4. pkt. ikke, hvor det 
långivende selskab er et pengeinstitut og personen ejer mindre end 5 pct. af aktiekapitalen. 

Stk. 8. Ved nedskrivning af henstandssaldoen efter stk. 3-7 kan saldoen ikke nedskrives til 
mindre end 0 kr. 

Stk. 9. Personens død sidestilles med en afståelse af alle de aktier, der indgår på 
beholdningsoversigten. Reglerne i stk. 2-4 og 10-12 finder tilsvarende anvendelse. 

Stk. 10. Når alle de aktier, der indgår på beholdningsoversigten, er afstået, bortfalder den 
eventuelt resterende henstandssaldo. Henstandssaldoen bortfalder dog ikke, hvis personen 
har uudnyttede realiserede tab, som kan fremføres til fradrag i senere indkomstår. 

Stk. 11. Der skal indgives selvangivelse for hvert indkomstår, hvor der er en positiv 
henstandssaldo. Samtidig med indsendelsen af denne selvangivelse skal der gives oplysning 
om adressen på indsendelsestidspunktet. Selvangivelsesfristen er den 1. juli i året efter 
indkomstårets udløb. Udløber selvangivelsesfristen en fredag eller en lørdag, kan 
selvangivelse rettidigt foretages den følgende søndag. Indgives selvangivelse ikke rettidigt, 
bortfalder henstanden, og det beløb, der står på henstandssaldoen, forfalder til betaling. 
Told- og skatteforvaltningen kan se bort fra overskridelse af fristen for indgivelse af 
selvangivelse. 

Stk. 12. Fristen for betaling af beløb omfattet af stk. 3-7, 9 og 11 er den 1. oktober i året efter 
indkomståret henholdsvis dødsåret med sidste rettidige betalingsdag den 20. i 
forfaldsmåneden. Falder den sidste rettidige indbetalingsdag på en helligdag eller en lørdag, 
forlænges fristen til den følgende hverdag. Betales beløbet ikke rettidigt, forrentes det 
forfaldne beløb med renten efter § 7, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. 
med tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. 

Stk. 13. Told- og skatteforvaltningen kan anmode personen om inden for en rimelig frist at 
indsende dokumentation til brug for fastsættelsen af henstandsbeløb, der forfalder til 
betaling efter reglerne i stk. 2-10. Indsendes dokumentationen ikke rettidigt, bortfalder 
henstanden, og det beløb, der står på henstandssaldoen, forfalder til betaling. Told- og 
skatteforvaltningen kan se bort fra overskridelsen af den fastsatte frist. Fristen for betaling af 
beløb omfattet af 2. pkt. er den anden måned efter fremsendelse af betalingskravet med 
sidste rettidige betalingsdag den 20. i forfaldsmåneden. Stk. 12, 2. og 3. pkt., finder 
tilsvarende anvendelse. 

§ 39 B. Får personen på ny skattemæssigt hjemsted i Danmark, finder reglen i § 37 
anvendelse for aktier, der indgik på beholdningsoversigten, og som personen fortsat ejer. Er 
der på dette tidspunkt fortsat en henstandssaldo, skal der dog ske en nedsættelse af 
handelsværdien for de aktier, der på tilflytningstidspunktet fortsat indgår på 
beholdningsoversigten. Handelsværdien nedsættes med det laveste af følgende beløb: 

1) Det resterende skattebeløb, der indgår på henstandssaldoen på tilflytningstidspunktet, 
omregnet til indkomstgrundlag baseret på reglerne i personskattelovens § 8 a. 
2) Den samlede nettogevinst på de aktier, som personen ejer på tilflytningstidspunktet, 
opgjort på grundlag af handelsværdien på tilflytningstidspunktet og den 
anskaffelsessum, der indgik ved beregningen efter § 38, stk. 4. 
Stk. 2. Den i stk. 1, nr. 2, nævnte samlede nettogevinst opgøres ved, at der for hver aktie, 

som fortsat indgår på beholdningsoversigten, foretages en opgørelse af gevinst eller tab, idet 
opgjorte tab fragår i opgjorte gevinster. Hvis nettoopgørelsen efter 1. pkt. fører til en samlet 
gevinst på 0 kr. eller et samlet nettotab, skal der ikke ske en regulering af handelsværdien. 
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Stk. 3. Det beløb, som handelsværdien efter stk. 1 og 2 skal nedsættes med, fradrages 
forholdsmæssigt på de pågældende aktier på grundlag af deres handelsværdi. 

Stk. 4. Når der er foretaget en regulering af handelsværdien efter stk. 1-3, bortfalder den 
resterende henstandssaldo. 

Stk. 5. Hvis personen på fraflytningstidspunktet ejede aktier, hvorpå der samlet blev 
opgjort et nettotab, kan der ske en forhøjelse af handelsværdien for de aktier, som personen 
fortsat ejer på tilflytningstidspunktet. Forhøjelsen sker med den andel af nettotabet, der 
svarer til aktiens forholdsmæssige andel af den samlede værdi på tilflytningstidspunktet af 
de aktier, som indgik ved opgørelsen af nettotabet, og som fortsat er i personens besiddelse 
ved tilbageflytningen til Danmark. 

§ 40. Henstandsbeløbet efter § 39 A nedskrives med den skat, som personen har betalt på 
aktier medtaget i beholdningsoversigten som følge af selskabsskattelovens § 5, stk. 5, jf. 
ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 1, litra c. Saldoen nedskrives, når skatten er betalt. Saldoen 
kan ikke nedskrives til mindre end 0 kr. 
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BILAG 7 - SAMMENFATTENDE EKSEMPEL OM EFTERFØLGENDE TAB OG HENSTAND 

 

Nedenstående eksempel illustrerer, at henstand og efterfølgende tab kan være illusoriske.  

 

 Anskaffel-

sessum 

Værdi ved 

 fraflytning 

Urealiseret  

Avance 

Henstands-

skat 

Værdi ved 

afståelse 

Netto-

gevinst  

Aktier A/S 500.000 600.000 100.000 42.000 550.000 50.000 

Anparter ApS 80.000 480.000 400.000 168.000 180.000 100.000 

I alt 580.000 1.080.000 500.000 210.000 730.000 150.000 

 

Det forudsættes, at der har været stillet en bankgaranti på 200.000 kr. fra Aktier A/S til et andet 

koncernforbundet selskab stiftet efter fraflytningen, som efter ABL § 39 B stk. 7 medfører 

forfald af garantisummen.  

 

Følgende kan beregnes: 

Opkrævning af garantibeløb kr. 200.000 medfører nedskrivning af saldoen til kr. 10.000, og der 

forfalder 200.000 kr. til betaling uanset, at fraflytteren ingen likviditet har opnået til at betale 

skatten. 

Herefter beslutter fraflytteren sig for at sælge alle sine aktieposter omfattet af henstanden, da 

vedkommende er nødsaget til at finde likvider til at betale skatten på de kr. 200.000. Her giver 

begge poster gevinst beregnet som forskellen mellem oprindelig anskaffelsessum og den 

faktiske anskaffelsessum. For nemheds skyld behandles begge afståelser samlet. Der eksisterer 

en saldo på kr. 10.000. Der er en realiseret avance på kr. 150.000, som svarer til en skatteværdi 

på 63.000. Efter stk. 3, 1.-4. pkt. medfører det, at den resterende saldo nedskrives til kr. 0 med 

opkrævning af de 10.000. Det forudsættes, at der ikke er fradrag for tabet i udlandet. Efter stk. 

3, 5. pkt. kan der herefter indrømmes fradrag for tab opstået efter fraflytning. Men da der ikke 

længere er en saldo, indrømmes der intet fradrag for tab efter danske regler. Der er ikke 

muligheder for omberegning. 

Samlet set har fraflytteren betalt 210.000 i skat til DK af en realiseret avance på kr. 150.000. Det 

giver en merskat på kr. 147.000 på en urealiseret avance, hvor betaling måtte ske før opnåelse 

af likviditet. Derudover er betalingen sket tidligere end ved realisation, og henstanden er 

således ikke reel. 
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BILAG 8 – PRESSEMEDDELELSE EU-KOMMISSIONENS BEGRUNDEDE UDTALELSE 
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BILAG 9 - KORRESPONDANCE MED PRESSEKOORDINATOR FOR SKATTE OG AFGIFTSOMRÅDET 

 

RE: Regarding IN/2008/4992 

09-10-2013  

Til: saranattestad@hotmail.com 

David.BOUBLIL@ec.europa.eu 

Fra: David.BOUBLIL@ec.europa.eu 

Sendt: 9. oktober 2013 11:15:02 

Til:  saranattestad@hotmail.com 

Dear Sara 

Yes , you are correct. 

Best regards 

BOUBLIL DAVID 
Press Coordinator 
 
European Commission 
DG Taxation and Customs Union 
Unit R2 - Relations with the institutions, internal coordination, strategic planning 
 
J79 C3/232 
B-1049 Brussels/Belgium 
+ 32 2 296 55 73 
+ 32 498 96 55 73 

From: Sara Nattestad [mailto:saranattestad@hotmail.com] 
Sent: Tuesday, October 08, 2013 7:45 PM 

To: BOUBLIL David (TAXUD) 

Subject: Re: Regarding IN/2008/4992 

Dear David  

Thank you for your reply. The changes in Danish legislation you refer to, is that the change 

that all losses happened after exit from Denmark is deductible in the Danish exit tax? 

Best regards, 

Sara Nattestad  

mailto:saranattestad@hotmail.com
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Den 07/10/2013 kl. 17.02 skrev David.BOUBLIL@ec.europa.eu: 

Dear Sara 

The changes that took place in the Danish legislation are still being examined by the Commission 
services. At this stage no decision to close the case or to refer it to the Court has been taken.  

Yours sincerely 

DAVID BOUBLIL 
Press Coordinator 
<image001.jpg> 
European Commission 
DG Taxation and Customs Union 
Unit R2 - Relations with the institutions, internal coordination, strategic planning 
 
J79 C3/232 
B-1049 Brussels/Belgium 
+ 32 2 296 55 73 
+ 32 498 96 55 73 
david.boublil@ec.europa.eu 

From: TRAYNOR Emer (COMM) 

Sent: Friday, October 04, 2013 1:16 PM 
To: 'Sara Nattestad' 

Cc: BOUBLIL David (TAXUD) 

Subject: RE: Regarding IN/2008/4992 

Dear Sara, 

I've forwarded your request to DG TAXUD, and the experts in charge of this topic will get back to you. 

Best 

Emer 

From: Sara Nattestad [] 

Sent: Friday, October 04, 2013 12:35 PM 
To: TRAYNOR Emer (COMM) 

Subject: Regarding IN/2008/4992 

Dear Emer Traynor, 
 
As told by telephone I am writing to you to receive information about case 2008/4992. 
 
I am a Danish student at Copenhagen Business School writing my master thesis about the 
Danish exit tax on shares held by individuals. 
 
The Commission has sent out a request to Denmark to amend the legislation the 24/1-2013. 

mailto:David.BOUBLIL@ec.europa.eu
mailto:david.boublil@ec.europa.eu
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In the request the Commission gives Denmark 2 months to change the legislation. 
I have read the Danish answer to the request. In this Denmark argues that the legislation is 
in line with EU law and therefore will not be changed. 
 
Can you tell me what the status of the case is?  
 
I cannot see, that the Commission has referred the case to the Court of Justice. Is the Danish 
answer accepted by the Commission and the reason why the case has not been referred to 
the Court of Justice? 
 
If you are not the right person to answer these questions, can you please give me a name of 
a person who can help me with this? 
 
Thank you. 
 
Best Regards 
 
Sara Nattestad 
Copenhagen Business School  

 




